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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์การเพิม่ผลประกอบการของรา้นอาหาร 4Dinner 
ซึง่ประกอบธุรกจิประเภทใหบ้รกิารรา้นอาหาร เป็นธุรกจิส่วนตวัขนาดเลก็ 

 
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเพื่อศกึษาถงึปจัจยัภายในและภายนอกและสาเหตุทีม่ผีลกระทบ

ต่อยอดขายธุรกิจร้านอาหาร 4Dinner และเพื่อศึกษากลยุทธ์เพื่อเพิม่ศกัยภาพและความ
ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัของรา้น โดยมแีนวทางการศกึษาวเิคราะห์ขอ้มูลแบบทุตยิภูมิ จาก
เอกสารต่างๆของบรษิทัฯ หนังสอื ต ารา และเวบ็ไซต์ต่างๆ เพื่อศกึษาขอ้มลูเกี่ยวสภาพธุรกจิ
โดยรวมและคู่แข่ง และขอ้มลูปฐมภูม ิโดยมเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่ Five Forces 
Model, SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

 
จากการศกึษาพบว่าปญัหาที่มผีลกระทบต่อผลประกอบการของรา้นมาจากการเขา้มา

เพิม่มากขึน้ของจ านวนคู่แขง่ ท าใหท้างรา้นต้องเร่งหาแนวทางในการปรบัใชก้ลยุทธโ์ดยไดแ้นว
ทางการแกไ้ขปญัหามา 3 กลยทุธ ์



จ 

 

1. กลยุทธ์เป็นพนัธมติรทางธุรกิจเพื่อลดการแข่งขนั (Competition Strategy 
Alliances) 

2. กลยุทธก์ารขยายธุรกจิเขา้ไปในธุรกจิทีม่คีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Concentric 
or Related Diversification) 

3. กลยุทธเ์ป็นพนัธมติรทางธุรกจิเพื่อเอื้อประโยชน์ (Complementary Strategic 
Alliance) 

 
กลยุทธ์การเจรญิเติบโตที่มุ่งด้านการกระจายธุรกิจโดยมคีวามสมัพนัธ์กบัธุรกิจเดิม 

(Concentric or Related Diversification) โดยอาศยัจุดเด่นของรา้น ทีม่ฐีานลูกคา้เก่าซึง่มี
ความจงรกัภกัดกีบัทางร้านอยู่ โดยองค์กรกระจายการลงทุนไปในธุรกิจอื่น สร้างความ
หลากหลายและความแตกต่างในการด าเนินงานจงึเกดิแนวทางในการเพิม่มลูค่าโดยถอืเป็นการ
ขยายธุรกจิชนิดอื่นที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ ยงัท าให้ทางรา้นสามารถขยายตลาด 
เพิม่ส่วนแบ่งครองตลาดได ้เพิม่ยอดขายและก าไร 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ประวติัความเป็นมาขององคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร  
 

ข้อมลูทัว่ไป 
 
บรษิทั ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) ได้เริม่ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2553 ในบรเิวณพืน้ที่

เดมิซึ่งเป็นที่ตัง้ของร้านอาหาร ป.กุ้งเผารสีอร์ท ซึ่งปิดด าเนินกิจการไปเพราะปญัหาสภาวะ
เศรษฐกจิตกต ่า ทางผูบ้รหิารของบรษิทั ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) จงึได้ท าการตดิต่อ
ของเช่าพืน้ทีเ่พื่อด าเนินธุรกจิรา้นอาหารทีม่เีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างออกไป คอื เป็นรา้นอาหารทีม่ ี
หลากหลายบรรยากาศเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารรูส้กึถึงความหลากหลาย และ มบีรกิาร
เครื่องดื่มหลากหลายประเภทที่มคีุณภาพสูง เช่น เบยีรน์ าเขา้  ไวน์หลากหลายชนิด , เป็นต้น 
ดว้ยประสบการณ์จากการท างานด้านรา้นอาหารและสถานบนัเทงิท าให้ คุณ ลดารณี พมิเสน , 
คุณ ยพุา สงคป์ระเสริฐ และ คุณ อจัจมิา สุขวรรณโณ มคีวามตัง้ใจในการรเิริม่ก่อตัง้บรษิทั ลติ้า
เฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) โดยเริม่แรกมบีุคลากรเพยีง 7 คน หลงัจากก่อตัง้บรษิทัไดไ้ม่นาน
ก็มีแต่ปญัหามากมายตามมายกตัวอย่างเช่น ทางบริษัทได้ประสบปญัหาทางด้านการเงิน 
เนื่องจากขาดการสื่อสารทีด่กีบัผูร้บัเหมาก่อสรา้งในระหว่างการก่อสรา้ง จงึส่งผลใหท้างบรษิทั
เสยีหายและไดท้ าใหม้ผีลกระทบกบัการก่อสรา้ง จนกระทัง่ไม่สามารถสรา้งต่อไปไดจ้นแลว้เสรจ็ 
ท าให้ผู้ถือหุ้นหลายท่านถอนตัว เมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทดีขึ้นจึงได้มีการติดต่อ
ผูร้บัเหมารายใหมเ่พื่อเขา้มาก่อสรา้งต่อจนเสรจ็ส่วนจ านวนบุคลากรกไ็มไ่ดเ้พิม่ขึน้แต่อย่างใดใน
ช่วงแรกจนกระทัง่รา้นไดเ้ป็นรปูเป็นร่างขึน้มาจงึท าใหม้บีุคลากรเพิม่ขึน้ตามล าดบั สุดทา้ยแล้ว
เมื่อทางบรษิทัมบีุคลากรมากขึน้ และเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการกนัต่อไปไดอ้ย่างไม่ตดิขดั  บรษิทั 
ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) ไดท้ าการเปิดใหบ้รกิารวนัแรกเมื่อ 12 สงิหาคม 2010 ทีเ่ริม่
เปิดจากหน้าฝน คอื ทางผูบ้รหิารทุกคนเหน็ว่าต้องเริม่มกีารทดลองระบบภายในองคก์เ็สยีก่อน 
ดงันัน้การทีเ่ปิดช่วงโลซซีัน่ถอืว่าเป็นการลองระบบการท างาน ดว้ยความทีช่่วงนัน้มฝีนตกเกอืบ
ทุกวนั, ลูกคา้น้อยท าใหจ้ านวนโต๊ะ 50 – 60 โต๊ะสามารถรองรบัลูกคา้ได้ โดยเริม่แรกเดมิททีี่
เปิดให้บรกิารทาง บรษิัท ลติ้าเฟิสท์ จ ากัด (ร้าน 4Dinner) ยงัไม่ได้ท าการโฆษณาอะไร
มากมายนัก อีกทัง้ยังเป็นการเปิดให้บริการกับบุคคลที่รู้กจักมกัคุ้นกัน อาทิ เช่น เพื่อน , 
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ครอบครวั, บุคคลที่รู้จกั และหลงัจากเริ่มเปิดให้บรกิารมาได้ซกัระยะหนึ่ง บรษิัท ลติ้าเฟิสท ์
จ ากดั (รา้น 4Dinner) กไ็ดม้กีารพฒันาตวัเองมาโดยตลอดจนถงึปจัจบุนั 
 ณ ปจัจุบนัน้ี บรษิทั ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) มอีายุ 1 ปี 4 เดอืน และยงัคงมี
การพฒันาตวัเองอย่างต่อเนื่องเหมอืนเช่นเคย ทางบรษิทั ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) ได้
มกีารพฒันาในด้านของการตกแต่งต่อเติมเรื่องของตวัอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ ในเรื่องของ
ปญัหาในระยะหลงัมาน้ีกย็งัคงประสบปญัหาบา้งในบางครัง้ แต่ทางผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน
กย็งัคงช่วยกนัแกไ้ขปญัหากนัอยา่งต่อเน่ือง โดยการใหพ้นักงานมสี่วนร่วมในการประชุมประจ า
สปัดาหเ์พื่อแสดงความคดิเหน็แนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงถึงโครงสร้างองคก์รของร้านอาหาร 4Dinner 
 
 
 
 
 

เจา้ของกจิการ 

ฝา่ยบรหิาร ฝา่ยบญัชแีละฝา่ยบุคคล 

ฝา่ยคลงัสนิคา้ 

พนกังานคลงัสนิคา้ พนกังานประสานงาน 

หวัหน้า 

พนกังานเสริฟ์ 

พนกังานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัการรา้น 

หวัหน้า 

พ่อครวั 

พนกังานเสริฟ์ พ่อครวั 
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ขอบเขตการปฏิบติังาน 
1. เจา้ของกจิการ มหีน้าทีค่อื ดบูญัชขีองทางรา้น คอยใหค้ าปรกึษาในเรือ่งทีส่ าคญัที่
จ าเป็นตอ้งใชอ้ านาจในการตดัสนิใจ 
2. ผูจ้ดัการรา้น มหีน้าทีค่อื ควบคุมดแูลการปฏบิตังิานและบรหิารงานภายในองคก์ร 
3. พนกังานบญัช ีมหีน้าทีค่อื ดแูละระบบบญัชขีองทางบรษิทัทัง้หมด เรือ่งการจา่ยยอด
ช าระขอสนิคา้ การจา่ยเงนิเดอืนพนกังาน และสวสัดกิาร 
4. พนกังานคลงัสนิคา้ มหีน้าทีค่อื เกบ็สนิคา้ทีไ่ดม้กีารซือ้เขา้มาเพื่อเป็นสนิคา้ส ารอง 
5. พนกังานเสริฟ์ทัง้ มหีน้าทีค่อื คอยบรกิารลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
6. พ่อครวั มหีน้าทีค่อื ท าหน้าทีใ่นการปรงุอาหารตามออรเ์ดอร ์

 
ร้านอาหาร ฟอรดิ์นเนอร ์(4Dinner) 

ภาพท่ี 2 ร้านอาหาร 4Dinner 
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ประเภทธรุกิจ :รา้นอาหาร, บาร ์ 
สถานท่ีตัง้ : 3/21 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 10240 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 0-2508-0700, 0-2508-0740 
เบอรแ์ฟกซ ์: 0-2508-0740 
เวบ็ไซต ์: ltf-4dinner.com 
วนัและเวลาเปิดปิดท าการ :เปิดทุกวนั เวลา 17.00-01.00 น. 
จ านวนโตะ๊ มากกว่า 100 โต๊ะ  
ราคาต่อหวั 500 - 600 บาท  
กลุ่มลกูค้า อายตุัง้แต่ 25 ขึน้ไป 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ม ี 
ค่าเปิดขวดในกรณีท่ีน าเคร่ืองด่ืมมา  ม ี 
ประเภทดนตรี ป๊อบ, อคสูตกิ, เพลงสากล, แจส๊, บอสซ่า - บลอสซัม่ 
ประเภทอาหาร ไทย, จนี, นานาชาต ิ
วิธีช าระเงิน รบับตัรเครดติทุกชนิดทุกธนาคาร 
การเดินทาง จากถนนรามอนิทรา เลีย้วเขา้ถนนเลยีบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา 
สงัเกตดา้นซา้ยมอื จะเหน็รา้นอาหารฟอรด์นิเนอร ์อยูเ่ยือ้งกบัเดอะครสิตลัพารค์ 
ท่ีจอดรถ : ทีจ่อดรถของรา้นอาหารฟอรด์นิเนอร ์
บรรยากาศ(บรรยาย) 4Dinner รา้นอาหารบรรยากาศดบีนถนนเลยีบทางด่วนราม
อนิทรา-เอกมยั บรรยากาศภายในรา้นแบ่งออกเป็น 4 บรรยากาศ 4 โซน ดา้นล่างมดีวง
ดนตรเีล่นสด ส่วนดา้นบนเหมาะส าหรบัการทานอาหารในบรรยากาศส่วนตวั 
หมายเหตุ รบัจดังานเลีย้งในสถานที ่
แผนท่ีร้าน ฟอรด์นิเนอร ์
 
 
 

 
 

  
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงถึง แผนท่ีร้านอาหาร 4Dinner 
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ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
รา้น 4Dinner ประกอบธุรกจิประเภทให้บรกิารรา้นอาหารขนาดกลางด าเนินธุรกจิมา

เป็นเวลา 1 ปี 4 เดอืน มยีอดขายและก าไรเพิม่ขึน้มาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดอืนมถุินายนทาง
ร้านจงึท าการปรบัปรุงตกแต่งร้านและขยายร้านเพื่อให้รองรบัลูกค้าที่มจี านวนมากขึ้น  ซึ่ง
หลงัจากการปรบัปรงุรา้นตัง้แต่ช่วงมถุินายนเป็นต้นมาทางรา้นกลบัมยีอดขายและก าไรของรา้น 
ทีล่ดลงดงัภาพ 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงถึง ปริมาณยอดขายของร้าน 4Dinner ท่ีลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

 -    

 1,000,000.00  

 2,000,000.00  

 3,000,000.00  

 4,000,000.00  

 5,000,000.00  

 6,000,000.00  

 7,000,000.00  

Jan-54 Feb-54 Mar-54 Apr-54 May-54 Jun-54 Jul-54 Aug-54 Sep-54 Oct-54 Nov-54 

กราฟยอดขายของร้าน 4Dinner 

ยอดขายปี 2554 
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ตารางท่ี 1 สรปุรายรบั - รายจ่ายร้าน 4Dinner เดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร  

รา้นอาหาร 4Dinner ประกอบธุรกิจประเภทให้บรกิารอาหารและเครื่องดื่ม เป็นธุรกิจ
ขนาดเลก็ด าเนินธุรกจิมาเป็นเวลา 1 ปี 4 เดอืน มยีอดขายและก าไรเพิม่ขึน้มาอยา่งต่อเนื่องทาง
รา้นจงึท าการขยายรา้นเพื่อให้รองรบัลูกค้าที่มจี านวนมากขึน้ ซึ่งจากการขยายร้านดงักล่าว
ยอดขายและก าไรของรา้น 4Dinner มตีวัเลขที่ลดลง เนื่องจากสาเหตุมาจากผู้ใช้บรกิารมี
จ านวนไม่เพิม่ขึน้ต่างไปจากเดมิและยงัมกีารใชจ้่ายในปรมิาณเท่าเดมิ และยงัมปีญัหาอุทกภยั
ในช่วงเดอืน ตุลาคม – พฤศจกิายน เขา้มาเกี่ยวขอ้งท าใหย้อดขายของทางรา้นยิง่ลดต ่าลง อกี
ทัง้ยงัมกีารแข่งขนัที่รุนแรงจากรา้นอาหารบรเิวณใกล้เคยีง ถ้าไม่รบีท าการแก้ไขอาจจะท าให้
รา้นอาหาร 4Dinner ประสบกบัปญัหาและไมส่ามารถทีจ่ะเปิดใหบ้รกิารต่อไปได ้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  

1. เพื่อศกึษาปญัหาทีส่่งผลต่อยอดขายของธุรกจิทีล่ดลง 
2. เพื่อศกึษาและกลยทุธเ์พื่อเพิม่ยอดขายใหก้บัธุรกจิ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

- ระยะสัน้ สามารถทีจ่ะวางแผนงานก าหนดกลยทุธแ์ละเพิม่ยอดขายได้ 
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- ระยะกลาง สามารถเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของรา้น และเพิม่ผลก าไร
อยา่งต่อเนื่องรวมถงึการเตบิโตทางธุรกจิ 
- ระยะยาว เพื่อเพิม่ความจงรกัภกัดกีบัลูกคา้โดยเป็นการย ้าใหลู้กคา้ถงึความต้องการที่
จะมาพบปะสงัสรรค์และรบัประทานอาหารที่ ร้าน 4Dinner และเป็นแนวทางในการ
ขยายกจิการขนาดใหญ่ขึน้หรอืเพิม่ช่องทางในการท าก าไรในธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง และ
ยงัสามารถแขง่ขนัแบบยัง่ยนืในธุรกจินี้อนาคต 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ทฤษฎีและองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาขององคก์ร 
 
เกีย่วกบัประเดน็ปญัหาทีศ่กึษา โดยแบ่งเป็น 4 ประเดน็หลกั คอื 

- แนวคดิเกีย่วกบัธุรกจิบรกิาร 
- แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ์ 
- แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักลยทุธก์ารตลาด 
- กลยทุธข์องธุรกจิและกลยุทธร์ะดบัต่าง ๆ  
- แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัธรุกิจบริการ 
- การบรกิาร (Service) หมายถงึ สิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้โดยกระบวนการทีเ่กดิขึน้กบัการส่ง

มอบบรกิารอาจจะเกดิขึน้พรอ้มกนั และสนิคา้กบัการบรกิารกอ็าจจะไม่ไดแ้ยกออกจากกนั เช่น 
รา้นอาหาร ทีม่สีนิคา้คอือาหารและเครือ่งดื่มกบัการบรกิารของพนกังานควบคู่กนัไป 
 
ฟิลปิ คอตเลอร ์(Dr. Philip Kotler) กล่าวว่า ประเภทของการบรกิารม ี4 ประเภท คอื 

1. บริการที่มีรูปลักษณ์พร้อมสินค้า เช่น การผลิตและขายรถยนต์ ยอดขายของ
ผลติภณัฑจ์ะขึน้อยูก่บัคุณภาพและการบรกิารลกูคา้ทีม่าพรอ้มกบัผลติภณัฑ์ 

2. บรกิารที่ผสมผสานกับสินค้า เป็นการผสมผสานระหว่างการบรกิารกับสินค้าใน
สดัส่วนที่เท่าๆ กนั เช่น ผู้คนมกัเข้าไปในร้านอาหารเพื่อต้องการรบัประทานอาหารและการ
บรกิาร 

3. การบรกิารหลกัพรอ้มดว้ยสนิคา้และบรกิารรอง เป็นการบรกิารทีป่ระกอบไปดว้ยการ
บริการหลักที่พร้อมด้วยการบริการเสริมหรือสินค้าสนับสนุน เช่น การซื้อบริการโดยสาร
เครื่องบนิ ซึ่งจุดประสงค์ คอื การเดนิทางไปยงัจุดหมายปลายทาง แต่ในการเดนิทางนัน้ๆ จะ
รวมค่าสนิคา้รปูลกัษณ์ เช่น อาหารและเครือ่งดื่ม รวมถงึนิตยสารต่างๆ บนสายการบนิไวแ้ลว้ 

4. การบรกิารทีแ่ทจ้รงิ 
คอเวล Cowell กล่าว่า คุณลกัษณะของการใหบ้รกิารในส่วนทีแ่ตกต่างจากสนิคา้ทัว่ไปมดีงันี้ 

1. Intangibility บรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้
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2. Inseparability บรกิารเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถแยกออกจากผูข้าย (ผูใ้หบ้รกิาร) ได ้
3. Heterogeneity บรกิารจะไมส่ม ่าเสมอขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั 
4. Perish ability บรกิารเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถผลติเพื่อเกบ็ไวส้ ารองได ้

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management Process) 

การจดัการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) โดยทัว่ไป หมายถงึการก าหนด
วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ของ
องค์การในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้จงึวางแผนท ากจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหอ้งค์การสามารถ
ด าเนินงานตามพนัธกจิ อนัน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ 

 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองคก์ร  

การประเมนิสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis) เป็นการ
วเิคราะหส์ภาพองคก์าร หรอืหน่วยงานในปจัจุบนั เพื่อคน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรอืสิง่ที่
อาจเป็นปญัหาส าคญัในการดาเนินงานสู่สภาพทีต่้องการในอนาคต ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ 
(องคก์ารและการจดัการ. 2542) SWOT เป็นตวัยอ่ทีม่คีวามหมายดงันี้  

 
1. Strengths - จดุแขง็หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบ  
2. Weaknesses - จดุอ่อนหรอืขอ้เสยีเปรยีบ  
3. Opportunities - โอกาสทีจ่ะดาเนินการได ้ 
4. Threats - อุปสรรค ขอ้จากดั หรอืปจัจยัทีคุ่กคามการดาเนินงานของ

องคก์าร  
 
หลกัการส าคญัของ SWOT กค็อืการวเิคราะหโ์ดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น 

คอื สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันัน้การวเิคราะห์ SWOT จงึเรยีกไดว้่าเป็น
การวเิคราะหส์ภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึง่เป็นการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อใหรู้้
ตนเอง(รูเ้รา) รูจ้กัสภาพแวดลอ้ม(รูเ้ขา) ชดัเจน และวเิคราะหโ์อกาส-อุปสรรค การวเิคราะห์
ปจัจยัต่างๆ ทัง้ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บรหิารขององค์กรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทัง้สิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงในอนาคต รวมทัง้ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหล่านี้ทีม่ต่ีอองคก์รธุรกจิ และจุด
แขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่างๆ ทีอ่งคก์รมอียู่ ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
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มากต่อการก าหนดวสิยัทศัน์ การก าหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธข์ององค์กรระดบั
องคก์รทีเ่หมาะสมต่อไป  
 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOTวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ต่าง ๆ ทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีแต่ละอย่างจะช่วยให้
เข้าใจได้ว่ามอีิทธพิลต่อผลการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร  จุดแข็งขององค์กรจะเป็น
ความสามารถภายในทีถู่กใชป้ระโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะ
เป็นคุณลกัษณะภายใน ที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็น
สถานการณ์ที่ ให้โอกาสเพื่ อการบรรลุ เ ป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทาง
สภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีข่ดัขวางการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ผลจากการวเิคราะห์ 
SWOT นี้จะใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดวสิยัทศัน์ การก าหนดกลยุทธ ์เพื่อใหอ้งคก์รเกดิการ
พฒันาไปในทางทีเ่หมาะสม  

ขัน้ตอน / วิธีการดาเนินการท า SWOT Analysis การวเิคราะห์ SWOT จะ
ครอบคลุมขอบเขตของปจัจยัทีก่ว้าง ด้วยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องคก์ร ทาใหม้ขีอ้มูล ในการก าหนดทศิทางหรอืเป้าหมายที่จะถูกสรา้งขึน้มาบนจุดแขง็ของ
องคก์ร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และสามารถก าหนดกลยุทธท์ีมุ่่ง
เอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรอืลดจุดอ่อนขององค์กรให้มน้ีอยที่สุดได้ ภายใต้การ
วเิคราะห ์ SWOT นัน้ จะต้องวเิคราะหท์ัง้สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก องคก์ร โดยมี
ขัน้ตอนดงันี้  
 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร 

จะเกี่ยวกบัการวเิคราะหแ์ละพจิารณาทรพัยากรและความสามารถภายในองคก์ร ทุกๆ 
ดา้น เพื่อที่จะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนขององค์กรแหล่งทีม่าเบือ้งต้นของขอ้มูลเพื่อการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มภายใน คอืระบบขอ้มลูเพื่อ การบรหิารทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้ในดา้นโครงสรา้ง 
ระบบ ระเบยีบ วธิปีฏบิตังิาน บรรยากาศในการทางานและทรพัยากรในการบรหิาร(คน เงนิ 
วสัดุ การจดัการ รวมถงึการพจิารณาผลการดาเนินงานทีผ่่านมาขององคก์ร เพื่อทีจ่ะเขา้ใจ
สถานการณ์และผลกลยทุธก่์อนหน้านี้ดว้ย 

- จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวเิคราะหป์จัจยัภายในจากมุมมองของผูท้ี่
อยู่ภายในองคก์รนัน้เอง ว่าปจัจยัใดภายในองค์กรทีเ่ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหรอืจุดเด่นขององค์กรที่
องคก์รควรนามาใชใ้นการพฒันาองคก์รไดแ้ละควรดารงไวเ้พื่อการเสรมิสรา้งความเขม็แขง็ของ
องคก์ร  
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- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวเิคราะห์ ปจัจยัภายในจากมุมมอง
ของผูท้ีอ่ยู่ภายในจากมุมมอง ของผูท้ีอ่ยู่ภายในองคก์รนัน้ ๆ เองว่าปจัจยัภายในองคก์รทีเ่ป็น
จุดดอ้ย ขอ้เสยีเปรยีบขององคก์รทีค่วรปรบัปรุงใหด้ขีึน้หรอืขจดัใหห้มดไปอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อองคก์าร 
 
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร 

ภายใตก้ารประเมนิสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รนัน้สามารถคน้หาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รบัผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทัง้ในและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกบัการดาเนินงานขององค์กร เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ 
นโยบาย การเงนิ การงบประมาณสภาพแวดลอ้มทางสงัคม เช่น ระดบัการศกึษาและอตัรารู้
หนังสอืของประชาชน การตัง้ถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลกัษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวฒันธรรมสภาพแวดลอ้มทางการเมอืง เช่น 
พระราชบญัญตัิ พระราชกฤษฎีกา มตคิณะรฐัมนตร ี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลย ี
หมายถงึ กรรมวธิใีหม่ๆ และพฒันาการทางดา้นเครื่องมอื อุปกรณ์ทีจ่ะช่วยเพิม่ ประสทิธภิาพใน
การผลติและใหบ้รกิาร  

- โอกาสทางสภาพแวดลอ้ม (O-Opportunities) เป็นการวเิคราะหว์่าปจัจยัภายนอก
องคก์ร ปจัจยัใดทีส่ามารถส่งผล กระทบประโยชน์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการ
ขององคก์รในระดบัมหาภาค และองคก์รสามารถฉกฉวยขอ้ดเีหล่านี้มาเสรมิสรา้งให้ หน่วยงาน
เขม็แขง็ขึน้ได ้ 

- อุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม (T-Threats) เป็นการวเิคราะหว์่าปจัจยัภายนอกองคก์ร
ปจัจยัใดทีส่ามารถส่งผล กระทบในระดบัมหภาคในทางทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ซึง่องคก์รจาต้องหลกีเลีย่ง หรอืปรบัสภาพองคก์รใหม้ ีความแขง็แกร่งพรอ้มทีจ่ะ
เผชญิแรงกระทบดงักล่าวได ้ 
 
ระบสุถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 

เมื่อไดข้อ้มลูเกี่ยวกบั จุดแขง็-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวเิคราะหป์จัจยัภายใน
และปจัจยัภายนอกดว้ยการประเมนิสภาพ แวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกแลว้ ให้
นาจุดแขง็-จุดอ่อนภายในมาเปรยีบเทยีบกบั โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองคก์ร กา
ลงัเผชญิสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนัน้ องคก์รควรจะทาอย่างไร โดยทัว่ไป 
ในการวเิคราะห ์SWOT ดงักล่าวนี้ องคก์ร จะอยูใ่นสถานการณ์ 4 รปูแบบ ดงันี้  

- สถานการณ์ที่ 1 (จุดแขง็-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทีพ่ึง่ปรารถนาทีสุ่ด 
เนื่องจากองคก์รค่อนขา้งจะมหีลายอย่าง ดงันัน้ ผูบ้รหิารขององคก์รควรก าหนดกลยุทธใ์นเชงิ
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รกุ (Aggressive-Strategy) เพื่อดงึเอาจดุแขง็ทีม่อียูม่าเสรมิสรา้งและปรบัใชแ้ละฉกฉวยโอกาส
ต่างๆ ทีเ่ปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ที ่ 

- สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-ภยัอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด 
เน่ืองจากองค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปญัหาจุดอ่อนภายในหลาย 
ประการ ดงันัน้ ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดคอืกลยุทธ์ การตัง้รบัหรอืป้องกนัตวั (Defensive Strategy) 
เพื่อพยายามลดหรอืหลบหลกีภยัอุปสรรคต่างๆทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ตลอดจนหามาตรการทีจ่ะทา
ใหอ้งคก์รเกดิความสญูเสยีทีน้่อยทีสุ่ด  

- สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องคก์รมโีอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบดา้น
การแข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ตดิขดัอยู่ตรงที่มปีญัหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่าง
เช่นกนั ดงันัน้ ทางออกคอืกลยทุธก์ารพลกิตวั (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจดัหรอื
แกไ้ขจดุอ่อนภายในต่างๆ ใหพ้รอ้มทีจ่ะฉกฉวยโอกาสต่างๆทีเ่ปิดให ้ 

- สถานการณ์ที่ 4 (จุดแขง็-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกดิขึน้จากการทีส่ภาพแวดลอ้มไม่
เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่ตวัองค์กรมขีอ้ได้เปรยีบทีเ่ป็นจุดแขง็หลายประการ ดงันัน้
แทนทีจ่ะรอจนกระทัง่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป กส็ามารถทีจ่ะเลอืกกลยุทธก์ารแตกตวั 
หรอืขยายขอบข่ายกจิการ (diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ที่มสีรา้ง
โอกาสในระยะยาวดา้นอื่นๆแทน  

 
ข้อพิจารณาในการวิเคราะห ์SWOT มีดงัน้ี  

- ควรวเิคราะหแ์ยกแยะควรทาอย่างลกึซึง้ เพื่อใหไ้ดป้จัจยัทีม่คีวามส าคญัจรงิ ๆ เป็น
สาเหตุหลกั ๆ ของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ กล่าวคอื เป็นปจัจยัทีม่ปีระโยชน์ในการนาไปก าหนดเป็น
นโยบาย ตลอดจนสามารถนาไปก าหนดกลยุทธ์ ทีจ่ะทาใหอ้งคก์าร/ชุมชนบรรลุเป้าหมายทีเ่ป็น
ผลลพัธข์ ัน้สุดทา้ย (Result) ไดจ้รงิ 

- การก าหนดปจัจยัต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดของเขตของความหมายของปจัจยัต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรอื จุดแขง็ (S) หรอื โอกาส (O) หรอื อุปสรรค (T) ใหม้คีวามหมาย
คาบเกีย่วกนั จาเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะต้องตดัสนิใจ และชีช้ดัว่าปจัจยัทีก่ าหนดขึน้มานัน้เป็นปจัจยัใน
กลุ่มใด ทัง้น้ีเพราะปจัจยัทีอ่ยู่ต่างกลุ่มกนั ต้องสมควรทีจ่ะนาไปก าหนดกลยุทธท์ีต่่างกนัออกไป
ดงัตารางต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 2 ตวัอย่างการวิเคราะห์ SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อดี – ข้อเสีย  

ข้อดี เทคนิคการวเิคราะห์ SWOT ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการวเิคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ ทางธุรกจิและการบรหิารเชงิกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เขา้ใจง่าย ไม่
ซบัซ้อน ให้ความสะดวกเป็นอย่างมากสาหรบัผู้ที่นา SWOT มาใช้ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ดา้นต่างๆ มากมาย เช่น การตดัสนิใจเลอืก เมื่อมทีางเลอืกหลายๆ 
ทาง การก าหนดความส าคญัก่อน หลงัของเหตุการณ์ การบรหิารความเปลีย่นแปลงทีต่้องการ
ใหเ้กดิขึน้ การวเิคราะหแ์ละแก้ปญัหาในการดาเนินการ การวเิคราะหโ์ครงการเริม่ใหม่ การเพิม่
ประสทิธภิาพการทางานใหส้งูขึน้ การสรา้งกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ ฯลฯ 

ข้อเสีย ของการใช ้ SWOT กม็อียู่ไม่น้อยเช่นกนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประโยชน์และ
ความหลากหลายในการประยุกต์ใชง้าน เช่น โอกาสผดิพลาดเกดิจาก คุณภาพของขอ้มลูทีน่า
มาใชว้เิคราะห ์ทกัษะ ประสบการณ์ และความเขา้ใจในความรูพ้ืน้ฐานของเทคนิค SWOT ของ
ผูว้เิคราะห ์ตอ้งทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปจัจยัต่างๆ 
ที่นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ยงัเหมอืนเดมิหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรอืไม่ จาก
แนวความคดิการวเิคราะห์ SWOT Analysis พบว่า SWOT Analysis เป็นเครื่องมอืในการ
ประเมนิสถานการณ์ ช่วยใหผู้บ้รหิารก าหนดจุดแขง็ จดุอ่อน ขององคก์ร เช่น โครงสรา้งองคก์ร 
นโยบาย การจดัการ เป็นตน้ และวเิคราะหโ์อกาส อุปสรรคซึง่เป็นสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น 
สิง่แวดลอ้มทางกฎหมาย การเมอืง สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ เป็นต้น สามารถนามา
ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาครัง้นี้โดยไดน้า SWOT Analysis มาใชใ้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ทัง้ภายในและภายนอกขององคก์รทีใ่ชก้ารศกึษา เพราะการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคของกจิการ เป็นขัน้ตอนแระของการบรหิารการตลาด เพื่อนามาใชเ้ป็นพืน้ฐานใน
การก าหนดกลยุทธก์ารตลาดเพราะการทา SWOT จะช่วยใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มกบัการ
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ปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้ม บางครัง้เมื่อโอกาสมาถงึ องคก์รจะไดเ้กบ็เกี่ยวผลประโยชน์ไดท้นั 
หรอื ถา้เรารูว้่าแนวโน้มจะมปีญัหาอุปสรรคอะไรจะเกดิขึน้กบัองคก์ร เราจะไดม้กีารเตรยีมรบัมอื 
และเพื่อนามาใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการก าหนดวตัถุประสงค์ นโยบายและกลยทุธข์องกจิการ 
 
TOWS Matrix  

หลงัจากที่มกีารประเมนิสภาพแวดล้อมโดยการวเิคราะห์ให้เห็นถงึจุดแขง็  จุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จากดัแลว้ กจ็ะนามาขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นรปูแบบความสมัพนัธแ์บบแม
ตรกิซโ์ดยใชต้ารางทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะหท์ีน่า
ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จากดั มาวเิคราะห์เพื่อก าหนด
ออกมาเป็นยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธป์ระเภทต่าง ๆ (พบิูล ทปีะปาล.2551) ในการนาเทคนิคที่
เรยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อก าหนดยุทธศาสตรแ์ละ กลยุทธน์ัน้ จะมี
ขัน้ตอนการดาเนินการทีส่ าคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้  

 
การระบุจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจากดั โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มที่

เป็นการระบุใหเ้หน็ถงึ จุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองคก์าร ส่วนการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจากดัจะเป็นการประเมนิภายนอกองค์การ  กล่าวได้ว่า 
ประสทิธผิลของการก าหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จากดั ทีล่ะเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะหไ์ม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลทาใหก้ารก าหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม  

 
การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างจดุแขง็กบัโอกาส จดุแขง็กบัข้อจากดั จดุอ่อน

กบัโอกาส และจุดอ่อนกบัข้อจากดั ซึ่งผลของการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่
ดงักล่าว ทาใหเ้กดิยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คอื  

- กลยุทธเ์ชงิรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที่
เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะนามาก าหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธใ์น
เชงิรกุ ตวัอยา่ง กรมธนารกัษ์ มจีุดแขง็ คอื ความสามารถในการผลติเหรยีญ และมโีรงกษาปณ์
ทีท่นัสมยั มโีอกาส คอื สามารถหารายได ้จากการผลติเหรยีญได้ ทัง้หมดสามารถนามาก าหนด
ยทุธศาสตรใ์นเชงิรกุ คอื ยทุธศาสตรก์ารรบัจา้งผลติเหรยีญทุกประเภททัง้ในและต่างประเทศ  

- กลยทุธเ์ชงิป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจดุแขง็และขอ้จากดัมาพจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะนามาก าหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธ์
ในเชงิป้องกนั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารมจีุดแขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้มที่
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เป็นขอ้จากดัจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใชจุ้ดแขง็ทีม่อียู่ในการ
ป้องกนัขอ้จากดัทีม่าจากภายนอกได ้ 

- ตวัอยา่ง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช มจีดุแขง็ คอื เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาส
การศกึษาให้แก่ประชาชนทัว่ประเทศ ขณะเดยีวกนัมขีอ้จากดั คอื งบประมาณที่ไดร้บัการ
สนับสนุนจากภาครฐัมไีม่เพียงพอที่จะสามารถจดัตัง้หน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจงัหวดัทัว่
ประเทศได ้ทัง้หมดสามารถนามาก าหนดยุทธศาสตรเ์ชงิป้องกนั คอื ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความ
รว่มมอืกบัโรงเรยีนในพืน้ทีทุ่กจงัหวดัทัว่ประเทศ  

- กลยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะนามาก าหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธ์
ในเชงิแก้ไข ทัง้นี้เนื่องจากองค์การมโีอกาสที่จะนาแนวคดิหรอืวธิใีหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไข
จดุอ่อนทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด้ ตวัอย่าง ระบบราชการมกัมจีุดอ่อน คอื มขีัน้ตอนการทางานทีย่าว ใช้
เวลามาก ขณะเดยีวกนักม็โีอกาส คอื โอกาสของการนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช ้ทัง้หมด สามารถนามาก าหนดยุทธศาสตรเ์ชงิแก้ไข คอื ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิใหม้กีารนา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบรหิารจดัการและในกระบวนการทางานของ
ราชการใหม้ากขึน้(e-Administration)  

- กลยทุธเ์ชงิรบั ( WT Strategy ) ไดม้าจากการนาขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มที่
เป็นจุดอ่อนและขอ้จากดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะนามาก าหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธ์ 
ในเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองคก์ารเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและขอ้จากดัภายนอกทีอ่งคก์ารไม่สามารถ
ควบคุมได ้ตวัอยา่ง ประเทศไทย จดุอ่อน คอื ตอ้งนาเขา้น้ามนัดบิจากต่างประเทศ ประกอบกบั
พบขอ้จากดั คอื ราคาน้ามนัในตลาดโลกเพิม่ขึน้อย่างมาก ทัง้หมดนามาก าหนดยุทธศาสตรใ์น
เชงิรบั คอื ยุทธศาสตรก์ารรณรงคป์ระหยดัพลงังานทัว่ประเทศอย่างจรงิจงัและยุทธศาสตรก์าร
หาพลงังานทดแทนทีน่าทรพัยากรธรรมชาตใินประเทศทีม่อียูม่าใชม้ากขึน้  
 

จากแนวความคดิการวเิคราะห์ TOWS Matrix ทาใหท้ราบว่าหลงัจากทีม่กีารประเมนิ
สภาพแวดลอ้มโดยการวเิคราะหใ์หเ้หน็ถงึจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จากดัแลว้ กจ็ะนามา
ขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหใ์นรปูแบบความสมัพนัธแ์บบแมตรกิซโ์ดยใชต้าราง ซึง่เป็นตารางการ
วเิคราะหท์ีน่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จากดั มาวเิคราะหเ์พื่อ
นามาก าหนดเป็นยทุธศาสตรห์รอืกลยทุธต่์อไป สามารถนามาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้โดย
ไดน้า TOWS Matrix มาใชใ้นการก าหนดกลยุทธใ์นเชงิรุก เชงิป้องกนั เชงิแก้ไข และเชงิรบั 
เพราะองค์กรต้องเผชญิกบัสิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์การที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
จะช่วยให้ไหวตวัทนักบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้และเตรยีมรบัมอืกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์รได้
ในอนาคต  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาด 
แผนผงัก้างปลา หรือเรียกเป็นทางการว่า แผนผงัสาเหตแุละผล (Cause and Effect 
Diagram)  

แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนผงัทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปญัหา (Problem) 
กบัสาเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจก่อใหเ้กดิปญัหานัน้ (Possible Cause) เราอาจคุน้เคยกบั
แผนผงัสาเหตุและผล ในชื่อของ "ผงัก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหน้าตา
แผนภูมมิลีกัษณะคลา้ยปลาทีเ่หลอืแต่ก้าง หรอืหลายๆ คนอาจรู ้จกัในชื่อของแผนผงั อชิกิาว่า 
(Ishikawa Diagram) ซึง่ไดร้บัการพฒันาครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ.1943 โดย ศาสตราจารยค์าโอรุ 
อชิกิาว่า แห่งมหาวทิยาลยัโตเกยีว ประชาสรรณ์ แสนภกัด ี (2547) ผงัก้างปลากบัแผนภูมิ
ความคดิ Fish Bone Diagram & Mind Map 

 
เม่ือไรจึงจะใช้แผนผงัก้างปลา  

- เมือ่ตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปญัหา  
- เมือ่ตอ้งการทาการศกึษา ทาความเขา้ใจ หรอืทาความรูจ้กักบักระบวนการ
อื่น ๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนกังานจะรูป้ญัหาเฉพาะในพืน้ทีข่องตนเท่านัน้ 
แต่เมือ่มกีารทาผงัก้างปลาแลว้ จะทาใหเ้ราสามารถรูก้ระบวนการของแผนกอื่น
ไดง้า่ยขึน้  
- เมือ่ตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางใน การระดมสมอง ซึง่จะช่วยใหทุ้กๆ คนใหค้วาม
สนใจในปญัหาของกลุ่มซึง่แสดงไวท้ีห่วัปลา  

 
วิธีการสร้างแผนผงัสาเหตแุละผลหรือผงัก้างปลา สิง่ส าคญัในการสรา้งแผนผงั คอื 

ตอ้งทาเป็นทมี เป็นกลุ่ม โดยใชข้ ัน้ตอน 6 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้  
- ก าหนดประโยคปญัหาทีห่วัปลา  
- กาหนดกลุ่มปจัจยัทีจ่ะทาใหเ้กดิปญัหานัน้ๆ  
- ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแต่ละปจัจยั  
- หาสาเหตุหลกัของปญัหา  
- จดัลาดบัความส าคญัของสาเหตุ  
- ใชแ้นวทางการปรบัปรงุทีจ่าเป็น  
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การก าหนดปัจจยับนก้างปลา  
เราสามารถที่จะกาหนดกลุ่มปจัจยัอะไรก็ได ้ แต่ต้องมัน่ใจว่ากลุ่มที่เราก าหนดไว้เป็น

ปจัจยันัน้สามารถทีจ่ะช่วยใหเ้ราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นระบบ และเป็น
เหตุเป็นผลโดยส่วนมากมกัจะใชห้ลกัการ 4M 1E เป็นกลุ่มปจัจยั (Factors) เพื่อจะนาไปสู่การ
แยกแยะสาเหตุต่างๆ ซึง่ 4M และ 1E นี้มาจาก “M - Man คนงาน หรอืพนักงาน หรอื
บุคลากร M - Machine เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์อานวยความสะดวก M - Material วตัถุดบิหรอื
อะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนการ M - Method กระบวนการทางาน E - Environment 
อากาศ สถานที ่ความสว่าง และบรรยากาศการ – ทางาน” แต่ไม่ไดห้มายความว่า การก าหนด
ก้างปลาจะต้องใช้ 4M และ 1E เสมอไป เพราะหากเราไม่ไดอ้ยู่ในกระบวนการผลติแลว้ ปจัจยั
นาเขา้ (input) ในกระบวนการกจ็ะเปลีย่นไป เช่น ปจัจยัการนาเขา้เป็น 4P ไดแ้ก่ Place, 
Procedure, People และ Policy หรอืเป็น 4S Surrounding, Supplier, System และ Skill 
กไ็ด ้ หรอือาจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, Knowledge กไ็ด ้
นอกจากนัน้ หากกลุ่มที่ใช้ก้างปลามปีระสบการณ์ในปญัหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็สามารถที่จะ
ก าหนดกลุ่มปจัจยัใหมใ่หเ้หมาะสมกบัปญัหาตัง้แต่แรกเลยกไ็ดเ้ช่นกนั  

 
การก าหนดหวัข้อปัญหาท่ีหวัปลา  
การก าหนดหวัขอ้ปญัหาควรก าหนดใหช้ดัเจนและมคีวามเป็นไปได ้ซึง่หากเราก าหนด

ประโยคปญัหาน้ีไมช่ดัเจนตัง้แต่แรกแลว้ จะทาใหเ้ราใชเ้วลามากในการคน้หา สาเหตุ และจะใช้
เวลานานในการทาผงัก้างปลา การก าหนดปญัหาทีห่วัปลา เช่น อตัราของเสยี อตัราชัว่โมงการ
ทางานของคนทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ หรอือตัราตน้ทุนต่อสนิค้าหนึ่งชิน้ เป็น
ต้น ซึ่งจะเหน็ได้ว่าควรก าหนดหวัขอ้ปญัหาในเชงิลบ เทคนิคการระดมความคดิเพื่อจะได้
กา้งปลาทีล่ะเอยีดสวยงาม คอื การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขยีนแต่ละกา้งยอ่ยๆ 
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ภาพท่ี 5 แสดงถึง ตวัอย่างแผนผงัก้างปลา 
 
ผงัก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนปญัหาหรอืผลลพัธ ์ (Problem or Effect) ซึง่จะแสดงอยูท่ีห่วัปลา ส่วนสาเหตุ 
(Causes) จะสามารถแยกย่อยออกไดอ้กีเป็น  

1. ปจัจยั (Factors) ทีส่่งผลกระทบต่อปญัหา (หวัปลา)  
2. สาเหตุหลกั  
3. สาเหตุยอ่ย  
 
ซึง่สาเหตุของปญัหา จะเขยีนไวใ้นก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรอง

และก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลกัเป็นต้น หลกัการเบือ้งต้นของแผนภูมกิ้างปลา (fishbone 
diagram) คอืการใส่ชื่อของปญัหาที่ต้องการวเิคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรอืซ้ายสุดของ
แผนภูม ิ โดยมเีสน้หลกัตามแนวยาวของกระดูกสนัหลงั จากนัน้ใส่ชื่อของปญัหาย่อย ซึง่เป็น
สาเหตุของปญัหาหลกั 3 - 6 หวัขอ้ โดยลากเป็นเสน้ก้างปลา (sub-bone) ทามุมเฉียงจากเสน้
หลกั เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิง่ที่ทาให้เกิดปญัหานัน้ขึ้นมา ระดบัของปญัหา 
สามารถแบ่งยอ่ยลงไปไดอ้กี ถา้ปญัหานัน้ยงัมสีาเหตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบย่อยลงไปอกี โดยทัว่ไป
มกัจะมกีารแบ่งระดบัของสาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4 – 5 ระดบั เมื่อมขีอ้มลูในแผนภูมทิี่
สมบรูณ์แลว้ จะทาใหม้องเหน็ภาพขององคป์ระกอบทัง้หมด ทีจ่ะเป็นสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้  
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ข้อดี  
- ไม่ต้องเสยีเวลาแยกความคดิต่างๆ ที่กระจดักระจายของแต่ละสมาชกิ 
แผนภมูกิา้งปลาจะช่วยรวบรวมความคดิของสมาชกิในทมี  
- ทาใหท้ราบสาเหตุหลกัๆ และสาเหตุย่อยๆ ของปญัหา ทาใหท้ราบสาเหตุที่
แทจ้รงิของปญัหา ซึง่ทาใหเ้ราสามารถแกป้ญัหาไดถู้กวธิ ี 

 
ข้อเสีย  

- ความคดิไม่อสิระเนื่องจากมแีผนภูมกิ้างปลาเป็นตวัก าหนดซึง่ความคดิของ
สมาชกิในทมีจะมารวมอยูท่ีแ่ผนภมูกิา้งปลา  
- ตอ้งอาศยัผูท้ีม่คีวามสามารถสงู จงึจะสามารถใชแ้ผนภมูกิา้งปลาในการระดม  
ความคดิ  

 
จากแนวคดิแผนผงัสาเหตุและผล พบว่า แผนผงัสาเหตุและผลเป็นแผนภมูทิีใ่ชว้เิคราะห ์

โดยหลงัจากการเลอืกปญัหาแลว้จากนัน้ต้องระดมความคดิเพื่อหาสาเหตุของปญัหาโดยแผนผงั
สาเหตุและผลจะวางปญัหาไวท้ีห่วัของแผนภูมลิกัษณะคลา้ยหวัปลา และระหว่างลาตวัจะแสดง
สาเหตุทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดของปญัหาลกัษณะคลา้ยก้างปลา สาเหตุเหล่านัน้จะเป็นสาเหตุหลกั
และสาเหตุย่อยๆต่อไป สามารถนามาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาครัง้โดย ไดจ้ดัทาแผนผงัสาเหตุ
และผล เพื่อใช้ในการวเิคราะห์หาสาเหตุหลกั และสาเหตุย่อยๆ ของปญัหาที่เกิดขึ้นใน
รา้นอาหารบ้านโนนม่วง โดยแผนภูมกิ้างปลาจะทาให้มองเหน็ภาพรวมของปญัหาในแง่ของ
สาเหตุไดอ้ยา่งชดัเจนและมรีะเบยีบเพราะสาเหตุต่างๆจะถูกแบ่งไวอ้ยา่งเป็นกลุ่มอยา่งชดัเจน 

 
การบริหารความสมัพนัธ์ลกูค้า Customer Relationship Management (CRM) 

การด าเนินธุรกจิในปจัจบุนัขององคก์ารนัน้ จะประสบผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงใด ลูกคา้มี
ส่วนส าคญัมาก การรกัษาลกูคา้ใหอ้ยูไ่ดน้านเป็นสิง่ส าคญัทีอ่งคก์ารต่างใหค้วามสนใจ CRM จงึ
เป็นเครือ่งมอืหนึ่งทีอ่งคก์ารหลายๆ องคก์ารน ามาใชอ้ยา่งมาก 
 
             ทัง้นี้เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถสรา้งและรกัษาความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีม่ ีความส าคญั
เป็นอยา่งยิง่ต่อองคก์ารและเป็นผูส้รา้งก าไรระยะยาวใหก้บัองคก์าร 

CRM เป็นวิธกีารในการสร้าง การรกัษา และความพยายามในการดงึ Customer 
Value ออกมา และสรา้งเป็นคุณค่าระยะยาว Life time Customer Value ดงันัน้ CRM จงึเป็น
เรื่องของการเรยีนรูท้ี่จะสรา้งความสมัพนัธ์กบัลูกค้า เป็นทัง้กลยุทธ์และเครื่องมอืขององค์การ 
และของพนักงานในองค์การที่จะในการให้บรกิารแก่ลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ไม่ได้หมายความถึง
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เทคโนโลยทีี่มรีาคาแพง องค์การไม่จ าเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยทีี่ล ้าสมยัเกินไป หากองค์การมี
เทคโนโลยทีีย่งัสามารถประยุกต์ใชไ้ด้ ทัง้นี้เนื่องจากจะก่อให้เกดิความสิ้นเปลอืงต้นทุนในการ
เปลีย่นเทคโนโลย ีอย่างมาก องคก์ารควรใหค้วามส าคญักบัการก าหนดกลยุทธ ์CRM มากกว่า 
ทัง้นี้องค์การต้องให้พนักงานเข้าใจว่าเทคโนโลยนีัน้เป็นเพยีงเครื่องมอืที่ จะสนับสนุนกลยุทธ ์
CRM เท่านัน้ 

และปจัจบุนัธุรกจิเปลีย่นจากตลาดของผูผ้ลติ มาเป็นขึน้อยู่กบัลูกคา้ จงึเริม่เน้นน ามาใช้
เพื่อมุ่งหวงัในการสรา้งลูกคา้ใหม่, รกัษาลูกคา้เดมิไวแ้ละท าก าไรใหก้บัตวัเราและลูกคา้ เพราะ
ปจัจุบนัถอืว่าลูกค้าอยู่ได้บรษิทัถงึจะอยู่ได้ ต้องทราบว่าลูกค้าของบรษิทัขายสนิค้าอย่างไรแก่
ลูกคา้ของเขาอกีต่อหนึ่ง ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นเพยีงซื้อขายกนัแล้วก็จบ หรอืให้บรกิารกต่็อเมื่อ
ลูกค้าของบรษิัทร้องขอเท่านัน้ แต่ปจัจุบนับรษิทัที่จะส าเรจ็ได้จะต้องมคีวามร่วมมอืจากทุกๆ
แผนก มุ่งที่ลูกค้าเน้นให้ขอ้มูลที่ลูกค้าอยากจะรูห้รอืสงสยั โดยการวดัจากผลตอบรบัมใิช่สรุป
จากตวัเอง โดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่หมาะสม เช่น e-Commerce, โทรศพัทส์อบถามปญัหา, ข่าวสาร
ทางจดหมาย เป็นตน้ 
 
เป้าหมายของ CRM 

เป้าหมายของ CRM นัน้ไม่ได้เน้นเพยีงแค่การบรกิารลูกค้าเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการ
เกบ็ขอ้มลูพฤตกิรรม ในการใชจ้่ายและความต้องการของลูกคา้ จากนัน้จะน าขอ้มลูเหล่านัน้มา
วเิคราะหแ์ละใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ในการพฒันาผลติภณัฑ ์หรอืการบรกิารรวมไปถงึนโยบายใน
ดา้นการจดัการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพฒันา CRM ก็คอื การเปลีย่นจากผู้บรโิภคไปสู่
การเป็นลกูคา้ตลอดไป 
ประโยชน์ของ CRM 

1. มรีายละเอยีดขอ้มลูของลูกคา้ในดา้นต่างๆ ได้แก่ Customer Profile Customer 
Behavior 

2. วางแผนทางดา้นการตลาดและการขายอยา่งเหมาะสม 
3. ใช้กลยุทธ์ในการตลาด และการขายได้อย่างรวดเรว็อย่างมปีระสทิธภิาพตรงความ

ตอ้งการของลกูคา้ 
4. เพิม่และรกัษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกจิ 
5. ลดการท างานที่ซบัซ้อน ลดค่าใช้จ่ายและเพิม่ประสิทธิภาพของการท างาน เพิ่ม

โอกาสในการแขง่ขนัก่อใหเ้กดิภาพพจน์ทีด่ต่ีอองคก์าร   
6. การรวบรวมในเรื่องรายละเอียดต่างๆของลูกค้า (Gathering More 

Comprehensive Customer Profiles) การบรหิารลูกค้าสมัพนัธ ์(CRM) ได้ช่วยใหเ้พิม่
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ประสทิธภิาพการท างานของฝ่ายต่างๆในบรษิทั ไดม้าก ขึน้ เพราะว่าการบรหิารลูกคา้สมัพนัธ ์
(CRM) ช่วย การจดัการเกี่ยวกบัขอ้มูลของ ลูกคา้ทีม่อียู่ ได้มากขึน้ท าใหข้อ้มลูเก็บอย่างเป็น
ระบบอยา่งเชื่อมโยงขึน้ บรษิทัสามารถน าฐานขอ้มลู นี้มาใชใ้น ระบบต่างๆ ได้ 

 
7. ช่วยในการการลดต้นทุนในด้านการขายและการจดัการ (Decrease General 

Sales and Marketing Administration Costs) การลดลงของตน้ทุนการด าเนินงานนัน้มาจาก
ใช้หลกัการบรหิารลูกค้าสมัพนัธ์ เนื่องจาก บรษิัท มรีะบบการจดัการที่เน้นในเรื่องการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัลูกค้า เข้าใจความต้องการของลูกค้าและ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้มากขึน้ ท าให้ บรษิัท ไม่สูญเสยีต้นทุนในการดงึลูกค้ากลบัเป็นลูกค้า ขององค์กรอีก 
และตดักระบวนการทีไ่มจ่ าเป็นและกจิกรรมทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ก่บรษิทั 

8. การสร้างมูลค่าเพิม่ ( Value Added)ให้กับลูกค้าในปจัจุบนัลูกค้านัน้พยายาม
แสวงหาความพงึพอใจสงูสุดจากสนิคา้และบรกิาร สิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการจงึ ไมใ่ช่แค่คุณค่า (Value) 
อกีต่อไป แต่ต้องการคุณค่าเพิม่ทีท่ าใหลู้กคา้มคีวามรูส้ ึกมากกว่าความพอใจ ซึ่งผูป้ระกอบการ
ควรสรา้งคุณค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิาร โดยผ่าน Value Chain ทัง้ในส่วนของคู่คา้ (Supply 
Chain) และในส่วนของความต้องการของลูกคา้ (Demand Chain) เพื่อท าใหเ้กดิการบูรณา
การที่ท าให้เกิดมูลค่าเพิม่ให้กบัลูกค้า อย่างครบวงจรทัง้ระบบ จากหลายหน่วย งานเข้ามา
เกี่ยวขอ้งทัง้ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (Internal and External Organization) 
นบัตัง้แต่ผูจ้ าหน่ายวตัถุดบิ (Raw Materials Suppliers) , กระบวนการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถุดบิ 
(Material Procurement), การออกแบบผลติภณัฑ ์(Product Designers), การจดัหาอุปกรณ์
ชิน้ส่วน (Spare Parts Suppliers) ,การขาย (Sales) และการตลาด (Marketing), ผูท้ีท่ าการ
จดัจ าหน่าย (Distributors) และ หน่วยงานลกูคา้สมัพนัธ ์(Contact Center) เป็นตน้ 

Customer Relationship Management หรอื CRM คอืกลยุทธก์ารบรหิารจดัการ
อย่างหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยองค์การใหส้ามารถจดัการกระบวนการต่างๆ ภายใน ให้
ด าเนินการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความ
พอใจสงูสุด น ามาซึง่ความภกัดขีองลูกคา้ รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และการท าก าไรในระยะยาว  ส าหรบั
บางคนที่เข้าใจว่า CRM เป็นซอฟท์แวร์ นัน่อาจเป็นเพราะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ CRM 
จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยมีาเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูลูกคา้ ซึง่เป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าให้
องค์การสามารถด าเนินงานเพื่อเอาอกเอาใจ สร้างความพงึพอใจให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มี
ประสทิธภิาพและรวดเรว็ขึน้ครบั ซึ่งถ้าจะให้เห็นภาพชดัขึ้น ก็คงเปรยีบเทยีบฐานลูกค้าของ
องค์การเป็นเหมอืนน ้าที่อยู่ในถงั ถ้ามรีูร ัว่ที่ก้นถงัน ้าก็จะไหลออก เปรยีบได้กบัการที่องค์การ
จะต้องสูญเสยีลูกคา้ออกไปอยู่ตลอดเวลา และ CRM กค็อืเครื่องมอืทีจ่ะมาลดขนาดรอยรัว่ของ
องคก์ารใหเ้ลก็ลง เท่ากบัองคก์ารไดล้ดอตัราการสญูเสยีลกูคา้ใหต้ ่าลงนัน่เอง 
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ด้านการบริหารความสมัพนัธล์กูค้า (CRM) 
 บรษิทั ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั (รา้น 4Dinner) ไดม้กีารรเิริม่ท าระบบ CRM ขึน้มาไดไ้ม่นาน
ซึ้งยังถือว่าเป็นขึ้นเริ่มต้นเท่านัน้ โดยการที่ให้มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยใช้
เทคโนโลยเีป็นตวัช่วย เพื่อวเิคราะหข์อ้มลู, พฤตกิรรมในการใชจ้่าย, ความต้องการของลูกคา้, 
ความคดิเห็น ซึ่งสามารถท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทนัท่วงทอีีกทัง้
พฒันาผลติภณัฑด์า้นการบรกิารใหด้ขีึน้ และแก้ไขปญัหาไดต้รงจุด ซึง่บรษิทั ลติ้าเฟิสท ์จ ากดั 
(รา้น 4Dinner) ไดม้ขี ัน้เริม่ตน้โดยก าหนดส่วนประกอบการท า CRM ไวด้งันี้ 
 

1. ระบบขายโดยผ่านโทรศัพท์ตอบรบั เพื่อให้บรกิารแบบ Proactive ในลกัษณะ 
Telesale ยกตวัอยา่งเช่นลกูคา้ประจ าจะมกีารโทรแจง้หรอืส่ง SMS โปรโมชัน่ต่างหรอืกจิกรรม
ภายในเดอืนนัน้ๆ 

2. ระบบสื่อโฆษณาผ่านมอืถือ ได้แก่ IPHONE Application เช่น Wongnai 
Application 

3. ระบบสื่อโฆษณาผ่านทาง Website ต่างๆ เช่น www.edtguide.com, 
www.bombik.com, เป็นตน้ 

 
การวิเคราะห์การแข่งขนัในธรุกิจโดยใช้ Five Forces Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 แสดงถึง ตวัอย่างท่ีมีอธิพลต่อการแข่งขนั 

 

http://www.edtguide.com/
http://www.bombik.com/
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Five Forces Model แนวทางการวเิคราะหข์อง Michael E. Porter ไดอ้ธบิายถงึ
องคป์ระกอบหลกัการ 5 ประการของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิาร
กจิการ คอื  

การคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่(Threat of New Entrants) คู่แข่งขนัรายใหม่ที่มี
ศกัยภาพสงูเมือ่เขา้สู่อุตสาหกรรมใด ย่อมมผีลการกระทบต่อผูป้ระกอบการรายเดมิ ทัง้นี้เพราะ
คู่แข่งรายใหม่ได้เขา้มาพรอ้มกบักาลงัการผลติทีเ่หนือกว่าและศกัยภาพในการแย่งชงิส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของผู้ประกอบการรายเดมิแต่มอุีปสรรคที่ส าคญัหลายประการที่ปิดกัน้คู่แข่งขนั
รายใหม่ไม่ใหเ้ขา้สู่ตลาด เช่น การประหยดัต้นทุนต่อหน่วยเมื่อมปีรมิาณทีม่าก การสรา้งความ
แตกต่างในตวัผลติภณัฑ์ ต้นทุนทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง ความต้องการเงนิทุน การสรา้ง
ช่องทางในการจดัจ าหน่าย เป็นตน้  

 
อ านาจต่อรองของผูจ้ดัจาหน่ายวตัถดิุบ (Bargaining Power of Suppliers) อาจ

มผีลกระทบต่อศกัยภาพการทากาไรของกจิการไดห้ลายแนวทาง คอื การขึน้ราคาสนิคา้ทีเ่ป็น
ชิ้นส่วนประกอบหรอืวตัถุดบิ การลดคุณภาพของสินค้าหรอืบรกิารที่นาเสนอต่อลูกค้าใน
อุตสาหกรรมนัน้ สถานการณ์ที่ทาให้เกดิอ านาจต่อรองสาหรบัซบัพลายเออรม์หีลายประการ 
เช่น มซีพัพลายเออรน้์อยราย หาสนิคา้ทดแทนไดย้ากหรอืไม่มสีนิคา้ทดแทน ความส าคญัของ
สนิค้าหรอืบรกิารของ ซพัพลายเออรท์ี่มต่ีอผู้ซื้อ ซพัพลายเออรส์รา้งความแตกต่างในตวั
ผลติภณัฑส์งูหรอืการเปลีย่นซพัพลายเออรม์ตีน้ทุนสงู  

 
การคุกคามจากผลิตภณัฑ์ทดแทน (Threat of Substitute Product or 

Services) การมสีนิคา้ทดแทนย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อตวัสนิคา้ทีข่ายอยู่เดมิในตลาด ทัง้นี้
เพราะหากผูบ้รโิภคไดท้าการเปรยีบเทยีบราคาสนิค้า จะเหน็ไดว้่า สนิคา้ทดแทนมรีาคาทีถู่ก
กว่ามาก ดงันัน้ การทีจ่ะแข่งขนักบัสนิค้าทดแทนได้ต้องพยายามสรา้งความแตกต่างในตวั
ผลติภณัฑ ์รกัษาคุณภาพ เพิม่คุณค่าในตวัผลติภณัฑแ์ละสรา้งภาพพจน์ทีด่อียา่งต่อเนื่อง  

 
อ านาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer) ผูซ้ื้อ

สนิคา้และบรโิภคในอุตสาหกรรม อาจใชอ้ านาจต่อรองกบัผูป้ระกอบการไดห้ลายวธิี เช่น การขอ
ลดราคาสนิคา้หรอืบรกิาร การลดปรมิาณการซือ้สนิคา้จากอุตสาหกรรมนัน้ๆ เป็นต้น ปจัจยัที่
ทาใหผู้บ้รโิภคมอี านาจต่อรองมหีลายประการ เช่น การซือ้ในปรมิาณมาก ซือ้มคีวามรู ้มขีอ้มลู
ขา่วสารเกีย่วกบัโครงสรา้งตน้ทุนของซพัพลายเออร ์ 
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การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งขนัรายเดิมในธุรกิจ (Rivalry among Current 
Competitors) ในการวเิคราะหว์่าการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมคีวามรุนแรง และความคงอยู่
ยาวนานเพยีงใด ต้องพจิารณาจานวนของบรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมและขนาดของบรษิทั หาก
บรษิทัคู่แขง่มขีนาดใกลเ้คยีงกบับรษิทัทีพ่จิารณา ยอ่มสรา้งความกดดนัในการแข่งขนัมากยิง่ขึน้ 
นอกจากนัน้ ควรจะพจิารณาคู่แข่งในต่างประเทศทัง้ในปจัจุบนัและอนาคตด้วย โดยการ
วเิคราะหอุ์ตสาหกรรมในระดบัตลาดโลก เน่ืองจากในปจัจบุนัการคา้และธุรกจิระหว่างประเทศได้
มกีารพฒันาขยายตวัและเชื่อมโยงไปทัว่โลก จงึตอ้งพจิารณาบรษิทัคู่แข่งต่างชาตทิีอ่าจมเีงนิทุน
และความสามารถในการบรหิารทีเ่ขม้แขง็กว่าบรษิทัในประเทศ  

 
จากแนวคดิการวเิคราะหก์ารแข่งขนัในธุรกจิโดยใช้ Five Forces Model พบว่าเป็น

การวเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบหลกั 5 ประการของสภาพแวดลอ้มเชงิแข่งขนัทีม่ผีลกระทบต่อการ
บรหิารกจิการ ซึง่ไดแ้ก่อุปสรรคจากคู่แข่งขนัรายเดมิในธุรกจิ อุปสรรคจากคู่แข่งขนัรายใหม่ 
อ านาจต่อรองจากผูซ้ือ้หรอืลกูคา้ อ านาจต่อรองจากผูข้ายปจัจยัการผลติ และอุปสรรคทีเ่กดิจาก
สนิคา้ทดแทน สามารถนามาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้โดยไดน้า Five Forces Model มา
ใชใ้นการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มของอุตสาหกรรมรา้นอาหารไทย-อสีาน ในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เพื่อศกึษาสภาวะการแข่งขนัของทัง้คู่แข่งขนัรายเดมิ และคู่แข่งขนั
รายใหม่ อ านาจของผู้ขายปจัจยัการผลติและผู้ซื้อ และอุปสรรคจากสนิค้าทดแทนของ
อุตสาหกรรมทีม่ผีลกระทบต่อการดาเนินงานของรา้นอาหารบา้นโนนม่วง ดงันัน้การวเิคราะห์ 
Five Forces Model สามารถนามาเป็นพืน้ฐานในการก าหนดกลยทุธท์างการตลาด เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มขององคก์รใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

 
กลยทุธใ์นระดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

ในระดบันี้จะเป็นการพจิารณาสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอุตสาหกรรมและประเมนิความสามารถใน
การแข่งขนั เพื่อใชใ้นการก าหนดทศิทางขององคก์รว่า จะตดัสนิใจอย่างไร โดยในระดบันี้แนว
ทางเลอืกกลยุทธม์ ี3 กลยุทธ ์คอื กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) กลยุทธก์ารคง
ตวั (Stability Strategy) กลยทุธก์ารหดตวั (Retrenchment Strategy) 
 

Growth Strategy กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตคอื กลยุทธท์ีจ่ดัท าขึน้เพื่อช่วยให้ยอดขาย 
ก าไรและสนิทรพัย์เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่บรษิัทที่ด าเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่
ก าลงัขยายตวับรษิทัจ าเป็นต้องดิน้รนเพื่อความเจรญิเตบิโต เพื่อความอยู่รอดเป็นส าคญั การ
สรา้งความเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง มสี่วนส าคญัที่จะท าให้ยอดขายสูงขึน้ ต้นทุนต่อหน่วย
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ลดลงอนัเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ในการผลติ และเป็นผลท าใหก้ าไรสูงขึน้ด้วยบรษิทั
สามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตขึน้จากภายใน ดว้ยการขยายการด าเนินงานทัง้ระดบัในประเทศ
หรอืระดบัโลก หรอือาจขยายตวัขึน้จากภายนอกดว้ยการควบกจิการ การซือ้กจิการ และการเขา้
ไปเป็นพนัธมติรทางธุรกจิกบัธุรกจิอื่น 
 

Stability Strategy กลยุทธก์ารคงตวั ทางรา้นจะยงัคงใชก้ลยุทธก์ารไม่เปลีย่นแปลง 
(No Change Strategy) เป็นการด าเนินงานตามกลยทุธเ์ดมิ เนื่องจากกลยทุธเ์ดมิทีว่างแผนไว้
ประสบความส าเรจ็ในระดบัหนึ่ง แมย้อดขายของทางรา้นจะลดลงแต่เน่ืองจากปจัจยัแวดล้อม 
เศรษฐกจิและกฏหมายที่ไม่เอื้ออ านวย ท าให้ทางร้านยงัคงใช้กลยุทธ์และสภาพแวดล้อมของ
องคก์รไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจมกีารลงทุนเพิม่ในพฒันาบุคคลากรและเพิม่จ านวนใหเ้พยีงพอ
กบัยอดขายทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

Retrenchment Strategy กลยุทธก์ารหดตวั หรอื ถดถอย ทางรา้นจะลดขนาดของ
องค์กรหรอืลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบางอย่างลงกลยุทธ์การฟ้ืนฟู (Turnaround 
Strategy) เป็นกลยุทธท์ีมุ่่งปรบัปรุงการด าเนินงานใหก้ลบัสู่สภาพปกติ โดยการแก้ปญัหาต้อง
พยายามลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ลง โดยและท าการปรบัโครงสรา้งองคก์ร (Re engineering) โดย
การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งในสภาวะทีก่ารแขง่ขนัสงู 

 
กลยทุธใ์นระดบัธรุกิจ (Business Strategy) 

แนวทางเลอืกกลยุทธใ์นระดบัธุรกจิ ม ี 4 กลยุทธ ์ คอื กลยุทธ์สรา้งความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) กลยุทธม์ุ่งเน้นธุรกจิทีเ่ชีย่วชาญ (Focused Different Strategy) 
กลยุทธผ์ูน้ าต้นทุนต ่า (Cost Leadership Strategy) กลยุทธม์ุ่งเน้นลดต้นทุน (Cost Focus 
Strategy) 
 

Differentiation Strategy บรษิทัจะก าหนดกลยุทธก์ารแข่งขนัขององคก์ร โดยการ
สรา้งประสทิธภิาพในการด าเนินงาน โดยควบคุมต้นทุนต ่าสุด ท าให้องค์กรมกี าไรสูงขึน้และ
สามารถอยู่รอดไดใ้นสถานการณ์การแข่งขนัทีรุ่นแรงได้ และการวจิยัและพฒันาทางเทคโนโลยี
ในอนาคตสามารถเทยีบเคยีงหรอืน าหน้าคู่แข่งได้ และเป็นการกดีกนัการเขา้สู่อุตสาหกรรมของ
ผูเ้ขา้ตลาดรายใหม่ไดด้ว้ย การสรา้งมลูค่าต่างๆ ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เช่น คุณภาพตรา
ผลติภณัฑ ์เทคโนโลยหีรอืการบรกิาร เป็นตน้ 
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Focused Differentiation Strategy กลยุทธก์ารมุ่งเน้นและสรา้งความแตกต่าง ท า
ใหลู้กคา้ทีม่คีวามต้องการเฉพาะ มคีวามพงึพอใจเพราะ เน้นความแปลกใหม่ในผลติภณัฑแ์ละ
การ ทีมุ่ง่ตลาดส่วนแคบดว้ยคุณภาพของผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานและสามารถเชื่อถอืไดใ้นราคา
ทีถู่กกว่าคู่แขง่ขนั 
 

Cost Leadership ทางรา้นจะมุ่งเน้นต้นทุนต ่า โดยการลดการวจิยัและพฒันา การ
บรกิารทีม่คี่าใช้จ่ายสูง เพื่อมคีวามไดเ้ปรยีบในตลาดล่างและจะสามารถเพิม่ส่วนแบ่งตลาดขึน้
ได ้และการไดเ้ปรยีบเนื่องจากขนาด (Economy of Scale) ทางรา้นจะสรา้งอ านาจการต่อรอง
กบัลกูคา้เพิม่มากขึน้และป้องกนัการเขา้มาของคู่แขง่รายใหม ่

Cost Focus Strategy ความสามารถในการลดต้นทุน ณ ระดบัการผลติหนึ่งของ
องคก์ร ทีมุ่่งตลาดส่วนแคบดว้ยคุณภาพของผลติภณัฑท์ีไ่ดม้าตรฐานและสามารถเชื่อถอืไดใ้น
ราคาทีถู่กกว่าคู่แขง่ขนั 
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ระดบักลยทุธ์ ทางเลือกกลยทุธ์ ข้อดี ข้อเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยทุธใ์น
ระดบัองคก์ร 
(Corporate 
Strategy) 
 

1. Growth Strategy -เพ่ิมยอดขายสร้างรายได้
ให้กบัร้านเพ่ิมมากขึ้น 
-การกระจายความเส่ียงและ
กระจายรายได้จากการท่ี
มุ่งเน้นเพียงธรุกิจเดียว 
-ช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยของ
องคก์รให้น้อยลง เพ่ือสร้าง
ความอยู่รอด ในกรณีการ
แข่งขนัรนุแรง 
-ฐานลกูค้าเพ่ิมมากขึ้นและ
ธรุกิจขยายใหญ่ขึ้น 

- เป็นธรุกิจท่ีใหม่ ยงั
ไม่มีประสบการณ์ใน
ธรุกิจ 
-อาจเกิดปัญหาในการ
บริหารจดัการได้ 
 

2. Stability Strategy - ลดความเส่ียงในการขยาย
ธรุกิจในช่วงการแข่งขนัสูง 
-ป้องกนัความเส่ียงจาก
เหตกุารณ์ท่ีคาดไม่ถึง 
เน่ืองจากปัจจบุนัมีความไม่
แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ
และการเมือง 

- ไม่สามารถเพ่ิมส่วน
แบ่งตลาดได้ในธรุกิจ 
- อาจจะประสบปัญหา
ภาวะถดถอย ดไูด้จาก
ผลประกอบการของ
บริษทัลดลงอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.  Retrenchment 
Strategy 

- ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการ
ด าเนินการ 
-ให้สอดคล้องกบัปัจจยั
แวดล้อมท่ีไม่เอ้ืออ านวยและ
สภาวะการแข่งขนัท่ีสงู 

- อาจเสียส่วนครอง
ตลาดได้ 
-ธรุกิจไม่เติบโตและ
อาจไม่สามารถท่ีจะ
แข่งขนัอยู่ในตลาดได้ 
-สญูเสียอ านาจต่อรอง 
-ฐานลกูค้าลดลง 

กลยทุธใ์น
ระดบัธรุกิจ 
(Business 
Strategy) 

4. Differentiation 
Strategy 
 

-สร้างภาพลกัษณ์และความ
เป็นเอกลกัษณ์ให้กบัร้าน 
-สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ 

-อาจเกิดความขดัแย้ง
ทางทศันคติท่ีไม่ดีของ
ผูม้าใช้บริการ 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 

 5. Focused 
Differentiation 
Strategy 

-ร้านสามารถแข่งขนัใน
ตลาดเลก็ มีประสิทธิภาพ
มากกว่าตลาดใหญ่ท่ีมีคู่แข่ง
จ านวนมาก 
- มีความยืดหยุ่น ปรบัตวัง่าย 

- ตลาดขนาดเลก็ท าให้
บริษทัใหญ่ไม่คุ้มใน
การเข้าสู่ตลาด 
- ตลาดขนาดเลก็ท าให้
ไม่เกิดการประหยดัต่อ
ขนาด 

6. Cost Leadership -บริษทัมีความได้เปรียบด้าน
ต้นทุน ท าให้ก าไรเพ่ิมขึ้น 
-ป้องกนัการเข้ามาของคู่แข่ง 
-ลกูค้าซ้ือสินค้าและใช้
บริการมากขึ้นจากการลด
ราคาสินค้าและมีอ านาจการ
ต่อรองมากขึ้น 

-ท าให้บริษทัมีก าไร
น้อยลง 
-คู่แข่งอาจลดราคาลง
มาแข่งขนัท าให้เกิด
สงครามราคา 

7. Cost Focus 
Strategy 

-ทางร้านมีต้นทุนต า่กว่าการ
แข่งขนักบัคู่แข่งในธรุกิจ 
 

-บริษทัฯต้องควบคมุ
ต้นทุนท าให้สินค้ามี
คณุภาพต า่ 
-ลกูค้าอาจให้
ความส าคญักบัความ
หลากหลายและ
คณุภาพมากกว่าราคา 
-จ ากดัลกูค้าเฉพาะ
กลุ่มอาจท าให้ทางร้าน
สญูเสียโอกาสในการ
เติบโตทางธรุกิจ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 

1. แนวทางการศึกษา 
การศกึษาครัง้นี้มุง่ศกึษาเรือ่ง “การศกึษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ ์การเพิม่ผลประกอบการ

ของรา้นอาหาร 4Dinner” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้จากการส ารวจ
ผู้ใช้บรกิารในประเดน็ พฤตกิรรมการใช้บรกิารรา้นอาหารขอ้มูลการใช้บรกิารรา้นอาหาร และ 
การรบัรูเ้กี่ยวกบัรา้นอาหาร 4Dinner   และขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยอาศยั
แหล่งข้อมูลจากเอกสารภายในธุรกจิ เพื่อวเิคราะห์หาจุดอ่อน และจุดแขง็ขององค์กร โดยใช้
เครือ่งมอืทางการตลาด ไดแ้ก่  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย PEST Analysis เพื่อ
วเิคราะห์ปจัจยัต่างๆ ภายนอกที่ส่งผลถึงการด าเนินงานขององค์กร การเปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนินงานกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนัดว้ย Benchmarking วเิคราะหก์ารแข่งขนัภายใน
อุตสาหกรรมด้วยแบบจ าลอง 5 ปจัจยั (Five Forces Model) การวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis และการวเิคราะหก์ลยุทธด์ว้ย TOWS Matrix เพื่อ
หากลยทุธท์ีเ่หมาะสมทีสุ่ด จากนัน้จงึน าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหป์ระมวลผล 

 
2. การวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อน าไปศกึษา และก าหนดกลยุทธเ์พื่อเพิม่ยอดขาย  สามารถแบ่ง

ออกไดเ้ป็น 3  ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิจากการส ารวจผูใ้ชบ้รกิารโดยใชแ้บบสอบถาม 
ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิจากเอกสารของทางรา้น 

ส่วนที ่ 3 เป็นการวเิคราะหจ์ากแนวคดิทฤษฎ ี และเครือ่งมอืต่าง ๆ ในการศกึษา
สภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก ซึง่จะเป็นการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส 
และ อุปสรรค (SWOT Analysis) ในการท างานขององคก์ร การเปรยีบเทยีบผลการ
ด าเนินงานกบัคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั การวเิคราะหส์ภาวะการแข่งขนั (Five 
Force Model) จากนัน้น าเครือ่งมอื TOWS Matrix มาใชใ้นการก าหนดกลยทุธแ์ละแนว
ทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
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ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลูจากการส ารวจผู้ใช้บริการทางรา้นอาหาร 4Dinner 
กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มลูกคา้ทีเ่คยมาใชบ้รกิารและบุคคลทัว่ไป 50 คน เนื่องจากมขีอ้จ ากดัในเรื่องของ
เวลา โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) และการเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ี่
อยูใ่นรา้นอาหาร 4Dinner รวมทัง้เกบ็ขอ้มลูจากลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารในรา้นอาหาร 4Dinner 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การศกึษาในครัง้นี้ใช้การออกแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู มกีารสรา้งแบบสอบถาม

โดยศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร และงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมและความคดิเหน็ใน
ดา้นส่วนผสมทางการตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการวเิคราะหถ์งึ
สาเหตุของปญัหา และช่วยในการวางแผนดา้นกลยุทธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นเวลา 7 วนั รูปแบบของแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 4 ส่วน คอื 

 

ส่วนที1่ ขอ้มลูทัว่ไปเกี่ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
ส่วนที ่3 ขอ้มลูการใชบ้รกิารรา้นอาหาร 
ส่วนที ่4 การรบัรูเ้กี่ยวกบัรา้นอาหาร 4Dinner 
 
ผูศ้กึษาไดท้ าการส ารวจผูท้ีใ่ชบ้รกิารของรา้นอาหาร 4Dinner เพื่อทีจ่ะไดข้อ้มลูและใช้

ประกอบการก าหนดกลยทุธ ์ดว้ยประเดน็ส าคญัดงันี้  
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ตารางท่ี 4 ข้อมลูความพึงพอใจการใช้บริการร้านอาหาร 4Dinner 
ข้อมลูส่วนบคุคล 

 
 
 
 

 
รายการ 

 
ทัง้หมด 

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 
50 100.00 

เพศ ชาย 
หญงิ 

31 
19 

62 
38 

 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 

มากกว่า 40 ปี 

6 
24 
12 
8 

12 
48 
24 
16 

สถานะภาพ โสด 
สมรส 

21 
29 

42 
58 

 
ระดบัการศึกษา 

มธัยมศกึษา หรอืเทยีบเท่า 
อนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า 
ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า 

สงูกว่าปรญิญาตร ี

6 
4 
32 
8 

12 
8 
64 
16 

 
 

อาชีพ 

นกัเรยีน / นกัศกึษา 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
คา้ขาย / ธุรกจิส่วนตวั 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

6 
22 
14 
8 

12 
44 
28 
16 

 
 

รายได้ต่อเดือน 

5000 – 15000 บาท 
15001 – 25000 บาท 
25001 – 35000 บาท 
มากกว่า 35000 บาท 

13 
28 
3 
8 

26 
56 
6 
16 
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ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
รายการ 

 
ทัง้หมด 

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

50 100.00 
ท่านใช้บริการร้านอาหารโดยเฉล่ียประมาณก่ี
ครัง้สปัดาห์ 

1 – 2 ครัง้ 
3 – 4 ครัง้ 
5 - 7 ครัง้ 
มากกว่า 7 

2 
26 
19 
3 

4 
52 
38 
6 

ถ้าหากคณุต้องเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ีมี
ดนตรีสดกบัร้านอาหารท่ีไม่มีดนตรีสดคณุจะ
ร้านใด 

รา้นอาหารทีม่ดีนตรสีด 
รา้นอาหารทีไ่มม่ดีนตรี
สด 

39 
11 

78 
22 

เพลงประเภทใดท่ีคณุช่ืนชอบเป็นพิเศษใน
ร้านอาหาร 

Jazz 
Classic 
POP 

Acoustic 
Soft POP 

10 
4 
17 
15 
4 

20 
8 
34 
30 
8 

เวลาท่ีมาใช้บริการในร้านอาหารท่านมาครัง้ละ
ก่ีคนโดยเฉล่ีย 

มาคนเดยีว 
2 – 3 คน 
4 – 5 คน 

มากกว่า 5 คน 

4 
19 
21 
6 

8 
38 
42 
12 

ถ้าตอนน้ีมีผลิตภณัฑใ์หม่คือไวน์คณุสนใจท่ีจะ
ลองด่ืมหรือไม่ 

สนใจ 
ไมส่นใจ 

37 
13 

74 
26 

ความถี่ในการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ เดอืนละครัง้ 
1 – 3 ครัง้ ต่อเดอืน 
3 – 5 ครัง้ ต่อเดอืน 

ทุกวนั 

2 
14 
27 
7 

4 
28 
54 
14 

ถ้ามีการเปิดขายผลิตภณัฑไ์วน์ท่ีร้าน 4Dinner 
ในช่วงเวลากลางวนัคณุสนใจหรือไม่ 

เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 

41 
9 

82 
18 
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ตารางท่ี 6 ข้อมลูความพึงพอใจการใช้บริการร้านอาหาร 4Dinner 
ข้อมลูความพึงพอใจ 

รายการ ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
ความหลากหลายของรายการอาหารและเครื่องด่ืม 4.48 มคีวามพงึพอใจมาก 
ปริมาณอาหารในแต่ละจานเสิรฟ์ 4.08 มคีวามพงึพอใจมาก 
รสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีทางร้านมีให้บริการ 4.26 มคีวามพงึพอใจมาก 
มีการบริการท่ีรวดเรว็และมีอธัยาศยัดี 3.84 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
รปูแบบการประชาสมัพนัธ์ 3.44 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
กิจกรรมพิเศษในรายการ 3.72 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
ราคาอาหารและเครื่องด่ืมเหมาะสม 4.06 มคีวามพงึพอใจมาก 

สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีดีเหมาะแก่การรบัประทาน
อาหาร 

4.10 มคีวามพงึพอใจมาก 

บรรยากาศด้านเสียงภายในร้านเหมาะสม 3.74 มคีวามพงึพอใจปาน
กลาง 

เหมาะแก่การมาจดัเล้ียงและสรรสรรค ์ 4.00 มคีวามพงึพอใจมาก 
มีพ้ืนท่ีรบัรองในการจอดรถยนตม์ากเพียงพอ 3.34 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
 
ผูใ้ชบ้รกิาร รา้นอาหาร 4Dinner  มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดคอื ความหลากหลายของ

รายการอาหารและเครื่องดื่ม รสชาตอิาหารและเครื่องดื่ม สถานทีม่บีรรยากาศทีด่เีหมาะแก่การ
รบัประทานอาหาร ปรมิาณอาหารในแต่ละจานเสริฟ์ ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม เหมาะ
แก่การมาจดัเลี้ยงและสรรสรรค์ มกีารบรกิารที่รวดเรว็และมอีธัยาศยัด ีบรรยากาศด้านเสยีง
ภายในรา้นเหมาะสม และรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ มพีื้นทีร่บัรองในการจอดรถยนต์ไม่มาก
เพยีงพอตามล าดบั ซึ่งจะสามารถสงัเกตเหน็ไดว้่าขอ้ทีต่้องรบีแก้ไขมากทีสุ่ดคอื มพีืน้ทีร่บัรอง
ในการจอดรถยนตไ์มม่ากเพยีงพอ เนื่องจากเกณฑค์่าเฉลีย่ต ่ามากทีสุ่ดใกลถ้งึค่าเฉลีย่ในเกณฑ์
ทีน้่อย นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ไดใ้หข้อ้คดิเหน็ต้องการใหร้าคาอาหารและเครื่องดื่มไม่
แพงด้านสถานที่จะต้องมคีวามสะอาดเป็นสิง่ส าคญัที่สุด รองลงมาเป็นด้านการบรกิารที่ดี
พนกังานยิม้แยม้เอาใจ มแีนวเพลงทีส่ามารถครอบคลุมลกูคา้ไดทุ้กวยั 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎี และเคร่ืองมือต่าง ๆ ในการศึกษา 
1. แผนผงัก้างปลา   

ผงัก้างปลาหรอืแผนผงัสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัที่
แสดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหา กบัสาเหตุขององคก์รที่ได้จากการระดมสมองหาสาเหตุ
ต่างๆ แลว้นามาเขยีนเป็นแผนผงัเพื่อแกไ้ขปญัหาต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงถึง แผนผงัก้างปลา 
 
จากภาพผงัก้างปลา  พบว่า ร้านอาหาร 4Dinner สาเหตแุบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดงัน้ี 

1.กระบวนการท างาน 
2.คู่แขง่ 
3.วตัถุดบิ 
4.พนกังาน 

 
สาเหตท่ีุ 1. ในด้านคู่แข่งท่ีมีจ านวนมาก 

เนื่องจากอยู่ในเขตโซนนิ่งทีม่สีถานบรกิารรา้นอาหารกึ่งผบัเปิดเป็นจ านวนมากเปิดอยู่
ในเขตเดยีวกนั ซึง่ปจัจบุนัลกูคา้หนัมาใชบ้รกิารมากขึน้เรื่อยๆท าใหร้า้นอาหารคู่แข่งเริม่ปรบัตวั
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และหนัมาให้บรกิารไวน์มากขึ้นเรื่อยๆเป็นอีกสนิค้าหนึ่งแม้จะไม่ได้ขายเป็นสินค้าหลกัแต่ก็
สามารถดงึลกูคา้บางส่วนไปได ้และถอืเป็นคู่แขง่ทางธุรกจิ รวมทัง้มจี านวนเพิม่มากขึน้ซึง่ส่งผล
ต่อยอดขายของทางรา้น 
 
สาเหตท่ีุ 2 ในเรื่องของกระบวนการท างาน 

เนื่องจากทางรา้นไม่มรีะบบการท างานทีด่เีนื่องจากมขีัน้ตอนการท างานทีม่ากเกนิเหตุ
ท าใหบ้างครัง้บรกิารลูกคา้ล่าชา้ และเนื่องจากไม่มบีทลงโทษทีแ่น่นอนจงึท าใหพ้นักงานละเลย
หน้าทีเ่ป็นบางครัง้ 
 
สาเหตท่ีุ 3 เร่ืองของลกัษณะภายนอกของร้าน 

เนื่องจากทางรา้นไม่ได้มกีารปรบัปรุงรา้นอยู่เสมอท าให้รา้นดูไม่ทนัสมยัเมื่อเทยีบกบั
รา้นอื่นๆ ซึง่มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลงรา้นอยู่ตลอดเวลา และทีร่า้นมทีีจ่อดรถไม่พรอ้มต่อการ
ใหบ้รกิารต่อลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร 
 
สาเหตท่ีุ 4 เร่ืองของพนักงาน 

เนื่องจากพนักงานของทางร้านไม่มกีารเอาใจใส่ดูแลร้านให้ดูสะอาด และไม่มคีวาม
กระตอืรอืรน้ในการท างานขาดความรบัผดิชอบในลกัษณะงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น ท าความ
สะอาดรา้น จดัตกแต่งรา้น โต๊ะ เก้าอี้ ใหส้วยงามเป็นระเบยีบ และการตรวจสอบวตัถุดบิต่างๆ 
เพื่อใชใ้นการบรกิารลกูคา้ บางครัง้ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
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2. สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งหลกัขององคก์รทางกายภาพ 
1.ร้านอาหารวอเตอรไ์ซดร์ีสอรท์เรสเตอรองท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงถึง บรรยากาศร้านวอเตอรไ์ซดร์ีสอรท์เรสเตอรองท์ 
ประเภทธุรกจิ :รา้นอาหาร   
ประเภทอาหาร :ซฟู้ีด    
สถานทีต่ ัง้ :13/16 หมู่หมู ่9 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุ่ม กรงุเทพฯ 10230 
เบอรโ์ทรศพัท ์:0-2943-9497-6 
เบอรแ์ฟกซ ์: 0-2943-9498 
เวบ็ไซต ์:www.waterside-bkk.com   
วนัและเวลาเปิดปิดท าการ :เปิดทุกวนั เวลา 17.00-01.00 น. 
จ านวนโต๊ะ มากกว่า 80 โต๊ะ  
ราคาต่อหวั 300-500 บาท  
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ ม ี 
ค่าเปิดขวดในกรณทีีน่ าเครื่องดื่มมา  ม ี 
คาราโอเกะ ม ี
ประเภทดนตร ี ป๊อบ, อคสูตกิ, เพลงสากล, คนัทร ี
ประเภทอาหาร ไทย, จนี, ญีปุ่น่, นานาชาต ิ
วธิชี าระเงนิ รบับตัรเครดติทุกชนิดทุกธนาคาร 
การเดนิทาง จากแยกเกษตร-นวมนิทรต์ดัใหม ่ ใหเ้ลีย้วซา้ยตรงไปประมาณ 100 
เมตร จะเหน็สะพานยเูทริน์ใหช้ดิขวาเพื่อยเูทริน์ แลว้ตรงไปประมาณ 800 เมตร จะเหน็
รา้นวอเตอรไ์ซดร์สีอรท์เรสเตอรองทอ์ยูด่า้นซา้ยมอื 
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2. ร้านอาหาร Turn It Up 

ภาพท่ี 9 แสดงถึง บรรยากาศร้าน Turn It Up 
ประเภทธุรกจิ :รา้นอาหาร 
สถานทีต่ ัง้ : 161 ซอยซอย โยธนิพฒันา ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลาง เขต
วงัทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 0-2936-6181-3 
วนัและเวลาเปิดปิดท าการ :เปิดทุกวนั อาทติย-์พฤหสับด ี เวลา 18.00-01.00น., ศุกร-์
เสาร ์เวลา 18.00-02.00น. 
จ านวนโต๊ะ 40 โต๊ะ  
ราคาต่อหวั 300-500 บาท  
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ ม ี 
ค่าเปิดขวดในกรณทีีน่ าเครื่องดื่มมา  ม ี 
ประเภทดนตร ี ป๊อบ, อคสูตกิ, เพลงสากล 
ประเภทอาหาร ไทย 
วธิชี าระเงนิ รบับตัรเครดติทุกชนิดทุกธนาคาร 
การเดนิทาง จากถนนรามอนิทรา มุง่หน้าไปทางถนนเลยีบทางด่วนรามอนิทรา-อาจ
ณรงค ์รา้น Turn It Up อยูก่่อนถงึครสิตลัดไีซน์เซน็เตอร ์(CDC) 
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3. ร้านอาหาร Wine I Love You คริสตลัดีไซน์เซน็เตอร ์

ภาพท่ี 10 แสดงถึง บรรยากาศร้าน Wine I Love You คริสตลัดีไซน์เซน็เตอร ์
ประเภทธุรกจิ :รา้นอาหาร  ผบั - บาร ์ 
สถานทีต่ ัง้ : 1420/1 ซอยซอย ลาดพรา้ว 87 อาคาร อาคาร E ในครสิตลัดไีซน์เซน็
เตอร ์ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 
เบอรโ์ทรศพัท ์: 0-2102-2166 
เบอรแ์ฟกซ ์: 0-2102-2167 
อเีมล ์: info@wineiloveyou.com 
เวบ็ไซต ์: www.wineiloveyou.com 
วนัและเวลาเปิดปิดท าการ :เปิดทุกวนั เวลา 17.00 น. ถงึ 01.00 น. 
จ านวนโต๊ะ 50 โต๊ะ  
ราคาต่อหวั 500 - 700 บาท  
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ ม ี 
ค่าเปิดขวดในกรณทีีน่ าเครื่องดื่มมา  ม ี 
ประเภทดนตร ี ป๊อบ, เพลงสากล,  
ประเภทอาหาร ไทย, อติตาเลีย่น 
วธิชี าระเงนิ รบับตัรเครดติทุกชนิดทุกธนาคาร 
การเดนิทาง จากถนนลาดพรา้ว เลีย้วเขา้ ถ.ประดษิฐม์นูธรรม มุง่หน้าครสิตลัดไีซน์
เซน็เตอร ์รา้นอาหารไวน์ไอเลฟิย ูตัง้อยูใ่น อาคาร E ในครสิตลัดไีซน์เซน็เตอร ์
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แผนผงัร้านอาหาร 4Dinner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 แสดงถึง ท่ีตัง้ของคู่แข่งขนัและร้านอาหาร 4Dinner  
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบธรุกิจคู่แข่ง 

 
จดุแขง็/จดุอ่อน 

 
4Dinner 

วอเตอรไ์ซดร์ีสอรท์
เรสเตอรองท์ 

 
Turn It Up 

Wine I Love 
You คริสตลั

ดีไซน์เซน็เตอร ์

รสชาติอาหาร อาหารรสชาตดิ ี อาหารรสชาตไิมค่งที่ อาหารรสชาตไิมค่งที่ อาหารรสชาตดิ ี
จ านวนโตะ๊ มจี านวนโต๊ะมาก 

100 โต๊ะ 
มจี านวนโต๊ะมาก80 
โต๊ะ 

มจี านวนโต๊ะน้อย50 
โต๊ะ 

มจี านวนโต๊ะปาน
กลาง 60 โต๊ะ 

การบริการ การบรกิาร
ค่อนขา้งชา้ 

การบรกิารค่อนเรว็ การบรกิารค่อนเรว็ การบรกิาร
ค่อนขา้งชา้ 

จ านวนรายการ
อาหารและ
เครื่องด่ืม 

จ านวนรายการ
อาหารและ
เครือ่งดื่มมมีาก 

จ านวนรายการอาหาร
และเครือ่งดื่มมมีาก 

จ านวนรายการอาหาร
และเครือ่งดื่มมน้ีอย 

จ านวนรายการ
อาหารและ
เครือ่งดื่มมน้ีอย 

โปรโมชัน่ โปรโมชัน่มมีาก โปรโมชัน่มน้ีอย โปรโมชัน่มมีาก โปรโมชัน่มน้ีอย 
พนักงาน พนกังานน้อย พนกังานมาก พนกังานน้อย พนกังานมาก 
คาราโอเกะ คาราโอเกะไม่ม ี คาราโอเกะม ี คาราโอเกะไม่ม ี คาราโอเกะไม่ม ี

เพลง เปิดเพลงไทย, 
สากล 

เปิดเพลงไทย, สากล, 
เพื่อชวีติ, คนัทรี ่

เปิดเพลงไทย, สากล เปิดเพลงสากล 

ราคาอาหาร ราคาอาหารไม่
แพงเมือ่เทยีบกบั
ปรมิาณ 

ราคาอาหารแพงเมือ่
เทยีบกบัปรมิาณ 

ราคาอาหารแพงเมือ่
เทยีบกบัปรมิาณ 

ราคาอาหารแพง
เมือ่เทยีบกบั
ปรมิาณ 

 
3. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก(External Environmental Analysis) 

โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั (Competitive Environment) ซึง่ใช้
เครือ่งมอืวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมของพอรเ์ตอร ์(Michael Porter’s industry analysis) 

  
การคกุคามจากผู้เข้ามาใหม่ (Threat of New Entrants) สาหรบัธุรกจิรา้นอาหาร

นัน้ คู่แข่งขนัรายใหม่สามารถเขา้สู่ธุรกจิไดง้่าย เนื่องจากมอุีปสรรคในการเขา้สู่ธุรกจิต ่า อนั
เนื่องมาจาก  
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- ธุรกจิรา้นอาหารใช้เงนิลงทุนไม่สูงมากและค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบักจิการรา้นอาหารส่วน
ใหญ่เป็นตน้ทุนแปรผนั เช่น ตน้ทุนวตัถุดบิ ท าใหผู้ป้ระกอบการทีจ่ะเขา้มาทาธุรกจิประเภทนี้ไม่
สามารถจะบรหิารตน้ทุนใหต้ ่ากว่าคู่แขง่ขนัได ้

- รฐับาลไม่มขีอ้จ ากดัสาหรบัธุรกจิ รา้นอาหารมากนัก แต่จะมจี ากดับางประการดา้น
ความสะอาดถูกสุขลกัษณะเพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูบ้รโิภค ท าใหคู้่แข่งขนัรายใหม่สามารถ
เขา้สู่ธุรกจิไดง้า่ย  

- การผลติสนิคา้จ านวนมากไมไ่ดก่้อใหเ้กดิการประหยดัจากขนาดเหมอืนธุรกจิประเภท
อื่น เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผนัแปร ดงันัน้ผูป้ระกอบการรายย่อยจงึไม่เสยีเปรยีบ
ผูป้ระกอบการรายใหญ่จากสาเหตุดงักล่าว  

- เนื่องจากตวัสนิค้าและบรกิารไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนักในแต่ละรา้น  ท าให้
ผู้บรโิภคมคีวามจงรกัภกัดต่ีอร้านอาหารต ่า กล่าวโดยสรุป การเข้ามาประกอบธุรกิจของ
ประกอบการรายใหม่นัน้เขา้มาไดง้่าย คู่แข่งขนัทีเ่ขา้มาใหม่จงึมจี านวนมาก ส่งผลทาใหส้ภาพ
การแขง่ขนัสงู  

อ านาจต่อรองของผูจ้ดัจาหน่ายวตัถดิุบ (Bargaining Power of Suppliers) 
เนื่องจากผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิและเครือ่งปรุงทีใ่ชใ้นการประกอบอาหารของรา้นอาหาร 4Dinner 
เป็นเจา้ประจ าทีน่ าวตัถุดบิมาส่งถงึรา้น รวมถงึผูจ้ดัจ าหน่ายเครือ่งดื่มประเภทต่างๆ มจี านวน
มาก ดงันัน้อ านาจการต่อรองของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิจงึค่อนขา้งต ่า 

การคุกคามจากผลิตภณัฑ์ทดแทน (Threat of Substitute Product or 
Services) เนื่องจากผลติภณัฑท์ดแทนสาหรบัธุรกจิรา้นอาหารมีจ านวนมาก เพราะผูบ้รโิภค
สามารถเลอืกรบัประทานอาหาร ขนมหรอือาหารว่างอื่นแทนอาหารไดเ้พื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการทางร่างกาย และสามารถเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทัว่ไป เช่น รา้นอาหารตามสัง่ รา้น
เนื้อย่าง ขนมอาหารว่าง อื่นๆ กส็ามารถทดแทนความต้องการการบรโิภครา้นอาหารได้ กล่าว
โดยสรปุ การคุกคามจากผลติภณัฑท์ดแทนมผีลกระทบต่อรา้นอาหารบา้นโนนมว่งค่อนขา้งสงู  

อ านาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customer) อ านาจ
การเจรจาต่อรองของลกูคา้มสีงูมาก เนื่องจากผูบ้รโิภคมทีางเลอืกหลายทางในการบรโิภคสนิคา้ 
ขณะที่ต้นทุนในการเปลี่ยนการใช้บรกิารร้านอาหารอื่นต ่าหรอืไม่มเีลย  ก็ยิง่ทาให้ผู้บรโิภค
ตดัสนิใจง่ายขึน้ รวมถงึการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของผู้บรโิภคมมีากขึน้ ลูกคา้จงึมคีวามรูแ้ละ
ฉลาดในการตดัสนิใจซือ้มากขึน้ กล่าวโดยสรุป ลูกคา้มทีางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ทีม่าก ส่งผล
ใหอ้ านาจการเจรจาต่อรองของลกูคา้ค่อนขา้งสงู  

คู่แข่งขนัรายเดิมในธรุกิจ (Rivalry among Current Competitors) การแข่งขนั
ในธุรกจิรา้นอาหารมคีวามรนุแรงมากขึน้ เหน็ไดจ้ากการทีม่รีา้นอาหารประเภทนี้อยู่มากมายทัง้
ขนาดเลก็และขนาดกลาง โดยผู้ประกอบการรา้นอาหารดงักล่าวหนัมาแข่งขนัโดยสรา้งความ
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แตกแต่งทางดา้นการบรกิารและการตกแต่งรา้น ในขณะทีผู่ป้ระกอบการขนาดเลก็หนัมาแข่งขนั
ดา้นราคามากยิง่ขึน้ กล่าวโดยสรุป คู่แข่งขนัทีม่อียู่ในปจัจุบนัมจี านวนมาก และส่งผลต่อความ
เขม้ขน้ของการแขง่ขนัค่อนขา้งสงู 

การวิเคราะห์การแข่งขนัของธรุกิจโดยใช้ Five Forces Model  
การวเิคราะหก์ารแข่งขนั (Competitive Analysis) แสดงใหเ้หน็ถงึสภาพการแข่งขนัที่

รุนแรงของการแข่งขนัว่าการแข่งขนัในธุรกจินัน้มคีวามเขม้ขน้มากน้อยเพยีงใด ซึง่จะส่งผลต่อ
ศกัยภาพในการทาก าไรของกจิการ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะหก์ารแข่งขนัของธรุกิจโดยใช้ Five Force Model 

ภยัคกุคาม ระดบัความรนุแรง 
 
1. การคกุคามจากผูเ้ข้ามาใหม่  
2. อ านาจต่อรองของผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดิุบ  
3. การคกุคามจากผลิตภณัฑท์ดแทน  
4. อ านาจการเจรจาต่อรองของลกูค้า  
5. การแข่งขนัระหว่างคู่แข่งขนัรายเดิมในธรุกิจ  
 

 
สงู 
ต า่ 
สงู 
สงู 
สงู 

 
4.ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของร้าน 
4Dinner 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองคก์ร  
- จดุแขง็ (Strengths)  

1. รา้นมวีงดนตรเีล่นสดและเปิดใหบ้รกิารทุกวนั 
2. รสชาตอิาหารและเครือ่งดื่มมรีสชาตดิ ี
3. จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่มหลากหลายประเภท 
4. มบีรรยากาศทีห่ลากหลายภายในรา้น 

- จดุอ่อน (Weakness)  
1. พนกังานบรกิารชา้/ไมใ่ส่ใจในหน้าทีเ่ท่าทีค่วร 
2. รปูแบบการประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งของขา่วสารต่างๆ 
3. บรรยากาศดา้นเสยีงภายในรา้นไมเ่หมาะสม 



43 

 

4. ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองคก์ร  
- โอกาส (Opportunities)  

1. ในสังคมปจัจุบันคนนิยมใช้บริการร้านอาหารที่มีดนตรีและเครื่องดื่มเพื่อ
รบัประทานอาหารเพื่อพบปะสงัสรรค ์ 

2. สภาพสงัคมที่ต้องแข่งขนักบัเวลาการประกอบอาหารรบัประทานเองลดลงแต่
ประชาชนหนัมาใชบ้รกิารรา้นอาหารเพิม่มากขึน้ 

3. การจดังานเลี้ยงสงัสรรค์เช่น งานวนัเกดิ วนัรบัต าแหน่ง นิยมจดัเลี้ยงที่
รา้นอาหาร  
 

- อปุสรรค (Threats)  
1. สภาพเศรษฐกิจตกต ่าประชาชนจงึระมดัระวงัการใช้จ่ายมากขึ้นท าให้ลูกค้า

ลดลง  
2. ราคาน ้ามนัโลกเพิม่สงูขึน้ส่งผลต่อตน้ทุนค่าใชจ้า่ย  
3. มคีู่แขง่ขนัหลายรายท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู  
4. การเปลีย่นแปลงระเบยีบขอ้บงัคบัของกฎหมาย เช่น การขึน้ภาษเีหลา้และบุหรี ่

เวลาการเปิด-ปิดรา้น  
5. เกดิปญัหาอุทกภยัในหลายพืน้ที ่
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหด้์วย  TOWS Matrix ซ่ึงเป็นกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
ผลการวิเคราะหด้์วย TOWS Matrix 

 จดุแขง็ขององคก์ร (S) 
S1 รา้นมวีงดนตรเีล่นสดและเปิดใหบ้รกิารทุก
วนั 
S2 รสชาตอิาหารและเครือ่งดื่มมรีสชาตดิ ี

S3 จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย
ประเภท 
S4 มบีรรยากาศทีห่ลากหลายภายในรา้น 
 

จดุอ่อนขององคก์ร (W) 
W1 พนกังานบรกิารชา้/ไมใ่ส่ใจใน
หน้าทีเ่ท่าทีค่วร 
W2 รปูแบบการประชาสมัพนัธใ์นเรือ่ง
ของขา่วสารต่างๆ 
W3 บรรยากาศดา้นเสยีงภายในรา้น
ไมเ่หมาะสม 
W4 ทีจ่อดรถไมเ่พยีงพอ 

โอกาสขององคก์ร (O) 
O1 ในสงัคมปจัจบุนัคน
นิยมใชบ้รกิารรา้นอาหารทีม่ ี
ดนตรแีละเครือ่งดื่มเพื่อ
รบัประทานอาหารเพื่อพบปะ
สงัสรรค ์ 
O2 สภาพสงัคมทีต่อ้ง
แขง่ขนักบัเวลาการประกอบ
อาหารรบัประทานเองลดลง
แต่ประชาชนหนัมาใชบ้รกิาร
รา้นอาหารเพิม่มากขึน้  
O3 การจดังานเลีย้งสงัสรรค ์

กลยทุธก์ารขยายธรุกิจเข้าไปในธรุกิจท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัธรุกิจเดิม 

SO1 มบีรรยากาศทีห่ลากหลายสามารถรองรบั
ลกูคา้จดัเลีย้งไดใ้นหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวยัรุน่ 
กลุ่มวยัท างาน กลุ่มผูบ้รหิาร สามารถเลอืกจดั
ไดต้ามบรรยากาศต่างๆ ทีร่า้นม ี
 
SO2 มอีาหารและเครือ่งดื่มทีห่ลากหลายและ
รสชาตดิจีงึงา่ยต่อการท าโปรโมชัน่เพื่อรองรบั
กลุ่มลกูคา้ 
 
SO3 เปิดขายเครือ่งดื่มประเภทไวน์ในตอน
กลางวนั 

กลยทุธก์ารเพ่ิมโอกา 
WO1 จดัท ากลยุทธใ์นการส่งเสรมิการ
ขายโดยจดัโปรโมชัน่ตามช่วงวนัส าคญั
หรอืโอกาสพเิศษ ต่างๆ เช่น วนัรบั
ปรญิญา วนัรบัต าแหน่ง วนัเกดิ 
WO2 เพิม่พืน้ทีใ่นการรองรบัการจอด
รถของลกูคา้ใหม้ากขึน้ 
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ข้อจ ากดัขององคก์ร (T) 
T1 สภาพเศรษฐกจิตกต ่า
ประชาชนจงึระมดัระวงั
การใชจ้า่ยมากขึน้ท าให้
ลกูคา้ลดลง  
T2 ราคาน ้ามนัโลกเพิม่
สงูขึน้ส่งผลต่อตน้ทุน
ค่าใชจ้่าย  
T3 มคีู่แขง่ขนัหลายราย
ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงู 
T4 การเปลีย่นแปลง
ระเบยีบขอ้บงัคบักฎหมาย 
เช่น ขึน้ภาษสีุรา – บุหรี,่ 
เวลาในการ เปิด – ปิด 
รา้น 
T5 เกดิปญัหาอุทกภยัใน
หลายพืน้ 

กลยทุธพ์นัธมิตรทางธรุกิจ 
ST1 จดักจิกรรมพเิศษต่างๆ เพื่อเชญิชวน
ลกูคา้ เช่น กจิกรรมส่งเสรมิการขาย Wine 
Testing 
ST2 สรา้งพนัธมติรทางการคา้หรอืสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นัดกีบัซพัพลายเออรท์ีจ่ดัส่ง
วตัถุดบิใหท้างรา้นเพื่อลดตน้ทุนค่าใชจ้า่ยดา้น
การขนส่งและการจดัซือ้วตัถุดบิ 
 

กลยทุธก์ารการวิเคราะห์ข้อมลู 
WT1 ท าการวเิคราะหส์ภาพคู่แขง่ขนั
เพื่อทราบจดุเด่น-จดุดอ้ย และน าจดุ
ดอ้ยของคู่แขง่ขนัมาปรบัเป็นจดุเด่น
ของรา้น คอื คู่แขง่ขนัมกีารก าหนด
ราคาทีส่งู ทางรา้นกก็ าหนดราคาทีต่ ่า
กว่า 
WT2 มกีารปรบัปรงุส่วนต่างๆ ของ
รา้นไมใ่หเ้กดิน ้าขงั เพื่อการเดนิทาง
สะดวก 

 
กลยทุธท์างเลือกในการแก้ไข  

ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การขยายตวัโดยการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือลดการ
แข่งขนั (Competition Reduction Alliances) ซึง่น าการวเิคราะห ์Tows Matrix ใน
ส่วนของกลยุทธ์ ST มาใช้ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับองค์กร  จับมือเป็นมิตรกันทางการค้ากับ
รา้นอาหารในสถานทีใ่กลเ้คยีงกบัทางรา้นเพื่อเพิม่ศักยภาพในการท าก าไรและลดค่าเสยีโอกาส
ในการท าก าไร โดยปจัจบุนัไดม้กีารจบัมอืธุรกจิทางการคา้อยู่กบัหลายกจิการ ซึง่แต่ละกจิการที่
ทางร้านอาหาร 4Dinner เป็นพนัธมติรด้วยนัน้มขี้อตกลงต่างกนั เช่น ช่วยเหลอืในเรื่องของ
บุคลากรและผลติภณัฑต่์างๆทีแ่ต่ละกจิการใชร้ว่มกนัหรอืใชท้นแทนกนัได ้ใหค้วามช่วยเหลอืใน
เรื่องของการสัง่ออรเ์ดอรจ์ากซพัพลายเออรร์่วมกนัซึ่งสามารถต่อรองราคาได้ซึ่งท าให้ช่วยลด
ต้นทุนให้ต ่าลง และในบางกจิการได้มขี้อตกลงในการช่วยให้ความรู้ต่างๆให้แก่พนักงานเพื่อ
เสรมิสรา้งทกัษะในการให้บรกิาร อกีทัง้สามารถเพิม่ยอดขายได้ด้วยการร่วมกนัก าหนดราคา
กลางโดยให้ผลิตภัณฑ์หลักเป็นเครื่องดื่ม รองลงมาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และขนมหรือ
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ค่าบรกิารต่างๆ ตามล าดบั ยกตวัอย่างเช่น การก าหนดราคาไวน์, การก าหนดราคาเหลา้, การ
ก าหนดราคาน ้าดื่ม – น ้าอดัลม เป็นตน้ 

 
ข้อดี 

- ในกรณทีีส่นิคา้คงคลงัหมดสามารถขอยมืสนิคา้ประเภทหรอืชนิดเดยีวกนัได้
จากรา้นทีเ่ป็นพนัธมติรทางธุรกจิได ้
- ลดค่าเสยีโอกาสในการขายไดย้มืสนิคา้ของพนัธมติรทางธุรกจิมาขายก่อน 
- เพิม่ศกัยภาพในการท าก าไร 
- ช่วยเพื่อก าไรต่อหน่วยต่อผลติภณัฑ ์เช่น การออรเ์ดอรส์นิคา้รว่มกนั 
- ช่วยลดตน้ทุนใหต้ ่าลง 

 
ข้อเสีย 

- ตอ้งมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

- ตอ้งม ีจรยิธรรม หรอื จรรยาบรรณ ทางธุรกจิ 
- อาจจะมกีารช่วยเหลอือยา่งไมเ่ตม็ใจในบางครัง้ 
- ท าใหผ้ดิใจกนัไดง้่าย 

 
ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์การขยายธรุกิจเข้าไปในธรุกิจท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธรุกิจ

เดิม (Concentric or Related Diversification)ซึง่น าการวเิคราะห ์Tows Matrix ใน
ส่วนของกลยุทธ ์SO มาใชซ้ึ่งเป็นกลยุทธร์ะดบัองคก์ร เป็นการเพิม่ผลติภณัฑห์รอืบรกิารใหม่ 
ที่สมัพนัธ์กบัธุรกจิเดมิโดยอาศยัจุดเด่นของร้านที่มฐีานลูกค้าเก่าซึ่งมคีวามจงรกัภกัดกีบัทาง
รา้นอยูอ่กีทัง้ทางรา้นมคีวามเป็นผูน้ าตลาดทางดา้นรา้นอาหารเน้นเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนั 
ซึ่งถอืเป็นกลยุทธ์การเจรญิเตบิโตที่มุ่งด้านการกระจายธุรกจิสรา้งความหลากหลายและความ
แตกต่างในการด าเนินงาน จงึเกิดแนวทางในการเพิม่มูลค่าโดยการเพิม่ธุรกิจขายไวน์ที่มี
หลากหลายชนิดในตอนกลางวนั ซึ่งเป็นการขยายธุรกจิและเน้นกลุ่มตลาดเฉพาะเพื่อเป็นการ
เพิม่มลูค่าใหท้างรา้นมากขึน้ การขยายธุรกจิชนิดอื่นทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ ยงัท า
ใหท้างรา้นสามารถขยายตลาด เพิม่ส่วนแบ่งครองตลาดได้ เพิม่ยอดขายและก าไร และบรหิาร
ตน้ทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อเป็นการสรา้งทางเลอืกใหก้บัลูกคา้เพื่อสรา้งความแตกต่างทางดา้น
สนิคา้และบรกิาร ของผูบ้รโิภคและใหต้รงความต้องการผูบ้รโิภครวมทัง้เพื่อเป็นการสรา้งความ
ได้เปรยีบทางการแข่งขนั ซึ่งทางเลอืกนี้สามารถเพิม่ยอดได้โดยในช่วงเวลาเปิดท าการ ร้าน  
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4Dinner เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่ 17.00 – 01.00 น. ของทุกวนั แต่ในช่วงเวลาตอนกลางวนัปิดท า
การ ทางผู้ท าการศึกษาเล็งเห็นโอกาสในข้อนี้ จึงได้ท าการวิเคราะห์ว่าการเก็บไวน์ที่ร้าน 
4Dinner จะเก็บไว้ในห้องเก็บไวน์ซึ่งเปิดเครื่องปรบัอาการตลอด 24 ชม. ถ้ามกีารท าการเปิด
รา้นเฉพาะดา้นหน้าเพื่อให้บรกิารขายไวน์จะท าใหเ้กดิการใช้พืน้ทีท่ี่มอียู่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
และไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในเรื่องของพืน้ทีแ่ละเครื่องมอืในการบนัทกึขอ้มลูเนื่องจากทางรา้นมี
อยู่แล้ว อีกทัง้สามารถเพิม่ยอดขายให้กบับรษิัทได้อีกด้วยเนื่องจากไวน์นัน้สามารถท าก าไร
ไดม้ากถงึ 50 % – 80 % (ในบางชนิด) รวมไปถงึช่วยลดความเสีย่งในการเกบ็สนิคา้ไวจ้ านวน
มากเพราะมกีารถ่ายเทสนิคา้ไดเ้รว็ขึน้ 

 
ข้อดี 

- สรา้งความแตกต่างทางดา้นสนิคา้ คอื สนิคา้ทีม่กีารน ามาจ าหน่ายจะไม่มขีาย
ในท้องตลาดทัว่ไปและบรกิารที่ต่างจากคู่แข่ง คอื คู่แข่งขนัไม่มกีารจ าหน่าย
สนิคา้ประเภทไวน์ในตอนกลางวนั 
- เป็นการแสวงหารายไดเ้พิม่ขึน้จากสนิคา้เดมิ 
- เป็นการลดต้นทุน เนื่องจากการใช้สดัส่วนจากการสัง่ซื้อจ านวนมากท าให้
ต่อรองราคาได ้
-เส ริมสร้า งรายได้ เพิ่มขึ้น เพราะในตอนกลางวันมีก ารท าการ เ ปิด
เครื่องปรบัอากาศเพื่อรกัษาอุณหภูมใินหอ้งไวน์ตลอด 24 ชม.อยู่แลว้ และเป็น
การใชส้ถานทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 
ข้อเสีย 

- ยงัไมม่คีวามช านาญในธุรกจิใหม่ 
- ตอ้งใชเ้งนิลงทุนเพิม่เตมิเพื่อปรบัปรงุและเพิม่มลูค่าใหก้บัทางรา้น 
- อาจจะตอ้งมกีารว่าจา้งพนกังานขายเพิม่เตมิ 

 
ทางเลือกท่ี 3 กลยทุธพ์นัธมิตรเพ่ือเอ้ือประโยชน์ (Complementary Strategic 

Alliance) ซึง่น าการวเิคราะห ์Tows Matrix ในส่วนของกลยุทธ์ ST มาใช้ซึง่เป็นกลยุทธ์
ระดบัองคก์ร กลยทุธน์ี้เป็นการขายหุน้ของกจิการใหก้บัผูจ้ดัหาวตัถุดบิใหก้บัองคก์ร (Supplier) 
ซึ่งทางรา้นอาหาร 4Dinner ได้ท าการตดิต่อที่จะขายหุ้นส่วนหนึ่งให้กบัผู้ประกอบการจดัหา
วตัถุดิบให้กับองค์กร (Supplier) ซึ่งทางผู้ประกอบการน ้ามนัพืชให้ความสนใจ ท าให้ท าให้
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องคก์รมคีวามมัน่คงในอนาคตและแน่ใจว่าจะไม่มปีญัหาในเรื่องของการขาดแคลนวตัถุดบิ และ
ช่วยลดต้นทุนวตัถุดบิน ้ามนัพชืไดส้่วนหนึ่งและไดพ้นัธมติรระยะยาวต่อองคก์ร ในขอ้นี้สามารถ
เพิม่ยอดขายไดโ้ดยทีท่างรา้น 4Dinner จะมปีรมิาณต้นทุนในการเกบ็สนิคา้ประเภทน ้ามนัพชื
ลดลงและต้นทุนดา้นวตัถุดบิลดลงด้วย เนื่องมากจากทางรา้น 4Dinner มกีารใชป้รมิาณน ้ามนั
ค่อนข้างมากจากการให้บรกิารอาหารจงึต้องมกีารสัง่สนิค้าคงคลงัมากพอสมควรเพราะราคา
น ้ามนัพชืมกีารปรบัตวัขึน้ลงอยูต่ลอดและในบางครัง้มกีารขาดตลาดไม่สามารถหาซือ้ได ้การทีม่ ี
พนัธมติรเขา้มาช่วยในดา้นน้ีท าใหท้างรา้น 4Dinner ไมต่อ้งแบกรบัภาระเรือ่งของการเกบ็สนิคา้
และสามารถเพิม่ยอดขายไดร้ะดบัหนึ่งจากการไดส้่วนลดพเิศษจากรายการซือ้น ้ามนัพชื ท าให้
ต้นทุนลดต ่าลงก าไรต่อหน่วยก็จะมมีากขึน้(เลก็น้อย) แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่ตลาดขาดแคลนน ้ามนั
พชืในช่วงปลายปี 53 รา้นได้มผีลกระทบค่อนขา้งมากเพราะน ้ามนัในการประกอบอาหารไม่
เพยีงพอท าใหไ้ม่สามารถท าอาหารบางประเภทได้หรอืในบางครัง้ต้องยอมจ่ายเงนิเพิม่เพื่อซื้อ
น ้ามนัชนิดอื่นทีม่รีาคาแพงมาใชท้ดแทน 

 
ข้อดี 

- ช่วยลดตน้ทุนวตัถุดบิเนื่องดว้ยไดส้นิคา้ทีม่รีาคาทีถู่กลง 20 – 25% 
- จะไมม่ปีญัหาในเรือ่งของการขาดแคลนวตัถุดบิ 
- ไมต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงูมาก 
- ช่วยเพื่อก าไรต่อหน่วยต่อผลติภณัฑ ์

 
ข้อเสีย 

- มกีารขายหุน้บางส่วนใหก้บัผูป้ระกอบการจดัหาวตัถุดบิใหก้บัองคก์ร 
(Supplier) ในราคาทีต่ ่ากว่าราคาหุน้จรงิ 10% 
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ตารางท่ี 10 การวดัระดบัความส าคญัท่ีมีผลต่อการเลือกกลยทุธใ์นระดบัองคก์ร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากตารางดา้นบน การวดัระดบัความส าคญัและการถ่วงน ้าหนัก มแีนวทางทีผู่ศ้กึษาได้

ก าหนดปจัจยัต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการพจิารณาเลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด โดยใหค้ะแนน
ปจัจยัทีส่ามารถเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด คอื 5 คะแนนและลดล าดบัลงมาเรือ่ยๆ ดงันี้ 

 
5 แทน มากทีสุ่ด 
4 แทน มาก 
3 แทน ปานกลาง 
2 แทน น้อย 
1 แทน น้อยทีสุ่ด 
 

ส่วนในดา้น น ้าหนักทีใ่หไ้ดม้าจากการประเมนิร่วมกนัของเจา้ของรา้น(ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 2 
คน ซึ่งมอี านาจในการตดัสนิใจทัง้หมดของร้าน 4Dinner) และผู้ศกึษาซึ่งก าหนดช่วงน ้าหนัก
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ตัง้แต่ 0.0-1.0 โดย 0.0 = ไม่มคีวามส าคญั ไปจนถงึ1.0 = มคีวามส าคญัมากและค่ารวมของ
ทุกปจัจยั = 1.0 ค่าน ้าหนกัทีไ่ดจ้ะแสดงความส าคญัของปจัจยั 
 
การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

สรปุ จากการวเิคราะหข์อ้มูลขา้งต้นทีศ่กึษาถงึผลกระทบทีม่ต่ีอยอดขายของทางรา้น 
4Dinner ผู้ท าการศึกษาท าการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่มุ่งด้านการกระจายธุรกิจโดยมี
ความสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Concentric or Related Diversification) โดยอาศยัจุดเด่นของ
รา้น ที่มฐีานลูกคา้เก่าซึ่งมคีวามจงรกัภกัดกีบัทางรา้นอยู่ โดยองคก์รกระจายการลงทุนไปใน
ธุรกจิอื่น สรา้งความหลากหลายและความแตกต่างในการด าเนินงานจงึเกดิแนวทางในการเพิม่
มลูค่าโดยถอืเป็นการขยายธุรกจิชนิดอื่นทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ  ยงัท าใหท้างรา้น
สามารถขยายตลาด เพิม่ส่วนแบ่งครองตลาดได้ เพิม่ยอดขายและก าไรเน้นเพิม่ศกัยภาพ
ทางการแข่งขนั ซึ่งตอนกลางวนัเปิดด าเนินการเป็นร้านขายไวน์ส่วนตอนกลางคืนเปิดเป็น
รา้นอาหารและเป็นการบรหิารตน้ทุนไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 



 
 

ตารางแผนปฏิบติัการ 

ตารางท่ี 11 แสดงถึง ตารางแผนการปฏิบติังาน 
 

  

ล าดบั กิจกรรม มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ผูร้บัผิดชอบ 

1 ทบทวนขอ้มลูของผลติภณัฑ ์      คณะท างาน 
2 ศกึษาระบบการจดัการสนิคา้      คณะท างาน 
3 คดัเลอืกบุคลากร      คณะท างาน 
4 จดัตัง้แผนกในการด าเนินงาน      คณะท างานและผูเ้ขา้รว่ม 
5 ประชุมแผนกการท างานส่วนของแผนกขายสนิคา้      คณะท างานและผูเ้ขา้รว่ม 

6 ด าเนินการจดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์ฮารด์แวร์      คณะท างาน 
7 ตรวจสอบและคดัเลอืกรายการสนิคา้      คณะท างาน 
8 ก าหนดเวลาในการเปิด – ปิดรา้นขายไวน์      คณะท างาน 
9 ด าเนินการเขยีนโปรแกรมและ Upload ขอ้มลูลง Server      คณะท างาน 

10 เริม่การใชง้านระบบฐานขอ้มลูทีป่รบัปรงุ      คณะท างาน 
11 ตดิตามและควบคุมการด าเนินงาน      คณะท างานและผูเ้ขา้รว่ม 
12 ประเมนิผลการใชง้านฐานขอ้มลูทีพ่ฒันาขึน้      คณะท างานและผูเ้ขา้รว่ม 
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บทท่ี 4 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 

ในการศกึษาปญัหาและก าหนดกลยทุธก์ารเพิม่ผลประกอบการของรา้นอาหาร 4Dinner 
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางร้านเพื่อน ามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ไป
สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั และสภาพแวดลอ้มภายในของบรษิทั ซึง่จะท าใหบ้รษิทัทราบถงึ 
จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคของทางรา้น เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธใ์นการแก้ปญัหาของ
บรษิทั โดยสามารถสรปุประเดน็ต่างๆ ของการศกึษา ดงันี้ 
 
สรปุผลการศึกษา 

การศกึษาในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาถงึปจัจยัภายในและภายนอกและสาเหตุที่
มผีลกระทบต่อยอดขายธุรกจิรา้นอาหาร 4Dinner และเพื่อศกึษากลยุทธเ์พื่อเพิม่ศกัยภาพและ
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัของรา้น ไดด้งันี้ 

 
ผลการวเิคราะห์ปจัจยัภายในและภายนอกของรา้นอาหาร 4Dinner โดยเริม่จากการ

วเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภูมโิดยการเก็บขอ้มลู เช่น ภาพรวมของธุรกจิ การเปรยีบเทยีบจุดแขง็
จุดอ่อนของคู่แข่ง รวมทัง้ท าการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมโิดยวธิกีารใชแ้บบสอบถาม และใชเ้ครื่องมอื 
Five Forces SWOT Analysis, TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปญัหาเชงิกลยุทธ ์
ซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหส์ถานการณ์ทัว่ไป ทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอก ท าใหผู้ศ้กึษา
ทราบว่าธุรกจิประเภทน้ีควรหาแนวทางในแกไ้ขปญัหาเพื่อเพิม่ผลก าไรไดด้งัน้ี 
 
Strategic Formulation 

ผูท้ าการศกึษาท าการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตทีมุ่่งดา้นการกระจายธุรกจิ
โดยมคีวามสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Concentric or Related Diversification) โดยอาศยั
จุดเด่นของรา้น ที่มฐีานลูกคา้เก่าซึ่งมคีวามจงรกัภกัดกีบัทางรา้นอยู่ โดยองคก์รกระจายการ
ลงทุนไปในธุรกจิอื่น สรา้งความหลากหลายและความแตกต่างในการด าเนินงานจงึเกดิแนวทาง
ในการเพิม่มลูค่าโดยถอืเป็นการขยายธุรกจิชนิดอื่นทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผลติภณัฑเ์ดมิ ยงัท าให้
ทางร้านสามารถขยายตลาด เพิม่ส่วนแบ่งครองตลาดได้ เพิม่ยอดขายและก าไรเน้นเพิม่
ศกัยภาพทางการแขง่ขนั ซึง่ตอนกลางวนัเปิดด าเนินการเป็นรา้นขายไวน์ส่วนตอนกลางคนืเปิด
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เป็นร้านอาหารและเป็นการบรหิารต้นทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมี
ศกัยภาพในการแขง่ขนั 
 
ข้อจ ากดัในการศึกษา 

1.ขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษาบางอย่างเป็นความลบัของทางร้าน ไม่สามารถน าออกมา
แสดงได ้ท าใหข้อ้มลูทีไ่ดอ้าจจะไมค่รอบคลุมมากนกั 

2.ดา้นระยะเวลาท าการศกึษาทีม่จี ากดั ท าใหอ้าจมองปจัจยัทีม่ผีลกระทบไดไ้มค่รบถว้น 
3.ขอ้จ ากดัในเรือ่งของเวลา ซึง่ท าใหจ้ านวนของแบบสอบถามไมเ่ป็นตามเงือ่นไขและ 
ขัน้ตอนของการท างานวจิยั. 
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาในครัง้ต่อไป 
1.กลยุทธท์ี่ทางรา้นไดเ้ลอืกใชน้ัน้อยู่บนพืน้ฐานขอ้มลู สภาพแวดลอ้มลอ้มในปจัจุบนั 

ในการน าข้อมูลไปอ้างองิส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ให้ปจัจยัแวดล้อมและเงื่อนไขอื่นๆใน
ขณะนัน้ประกอบขอ้มลูดว้ย 

2.ตลาดร้านอาหารที่มกีารแข่งขนัสูงในเรื่องของต้นทุน ผู้ประกอบการจะต้องมกีาร
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและเหนือคู่แขง่ การศกึษาครัง้ต่อไปควรทีจ่ะศกึษาถงึผลกระทบ
ในส่วนน้ีดว้ยดว้ย 

3.กฎหมายทีเ่กี่ยวการขายเครื่องดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ ควรทีจ่ะศกึษาใหเ้ขา้ใจชดัเจนและ
ตระหนกัถงึ จรยิธรรมทางสงัคมมากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

เรือ่ง การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกเขา้รบับรกิารของผูบ้รโิภครา้นอาหาร 
แบบสอบถามนี้จดัท าขึน้เพื่อการศกึษาหาขอ้มลูการคน้ควา้แบบอสิระ ตามหลกัสตูร 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จงึใครข่อความกรุณาจากท่านโปรดให้ 
ขอ้มลูในแบบสอบถามนี้ ซึง่จะน าไปใชป้ระโยชน์ทางการศกึษาเท่านัน้ ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ 
ท่านผูต้อบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย / ในช่องส่ีเหล่ียมหน้าข้อความท่ีท่านต้องการ
เลือก ถ้าไม่มีข้อความท่ีท่านต้องการเลือกโปรดเขียนข้อความลงในช่องอ่ืนๆ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปส่วนบคุคล 
1. เพศ              5. อาชพี 

1.   ชาย 2.   หญงิ      1.   นกัเรยีน / นกัศกึษา 
      2.  พนกังานบรษิทัเอกชน 

       3.   คา้ขาย / ธุรกจิส่วนตวั 
       4.   ขา้ราชการ / พนกังาน 
2. อาย ุ       รฐัวสิาหกจิ 

2.   21-30 ปี 1.   ต ่ากว่า 20 ปี    
3.   31-40 ปี    6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
4.   มากกวา่ 40 ปี    1.   5000 – 15000 บาท 
      2.  15001 – 25000 บาท 

3. สถานะภาพ      3.  25001 – 35000 บาท 
 1.   โสด 2.   สมรส   4.  มากกว่า 35000 บาท 
         
4. ระดบัการศกึษา 

1.   มธัยมศกึษา หรอืเทยีบเท่า  4.  สงูกว่าปรญิญาตร ี 
2.   อนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า    
3.   ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้บริโภค   
7.ท่านใชบ้รกิารรา้นอาหารโดยเฉลีย่ประมาณกีค่ร ัง้สปัดาห์ 

1. 1 – 2 ครัง้      2. 3 – 4 ครัง้ 3. 5 - 7 ครัง้      4. มากกว่า 7 ครัง้  
8.ถา้หากคุณตอ้งเลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารทีม่ดีนตรสีดกบัรา้นอาหารทีไ่ม่มดีนตรสีด 
คุณจะเลอืกรบัประทานอาหารทีร่า้นใด 

1.  รา้นอาหารทีม่ดีนตรสีด  2.   รา้นอาหารทีไ่ม่มดีนตรสีด 
9.เพลงประเภทใดทีคุ่ณชื่นชอบเป็นพเิศษในรา้นอาหาร 

1. Jazz       2. Classic  3. POP  
4.  Acoustic       5. Soft POP   

10.เวลาทีม่าใชบ้รกิารในรา้นอาหารท่านมาครัง้ละกีค่นโดยเฉลีย่  
1.  มาคนเดยีว   2.   2 – 3 คน 

  3.  4 – 5 คน    4.   มากกว่า 5 คน 
 11.ถา้ตอนนี้มผีลติภณัฑใ์หม่คอืไวน์คุณสนใจทีจ่ะลองดื่มหรอืไม่ 

1.  สนใจ    2.  ไมส่นใจ 
12.ความถีใ่นการดื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์

1.  เดอืนละครัง้    2.  1 – 3 ครัง้ ต่อเดอืน 
3.  3 – 5 ครัง้ ต่อเดอืน   4.  ทุกวนั 

13.ถา้มกีารจดัการเปิดขายผลติภณัฑไ์วน์ทีร่า้น 4Dinner ในช่วงเวลากลางวนัคณุเหน็
ดว้ยหรอืไม่ 

1.  เหน็ดว้ย    2.  ไมเ่หน็ดว้ย 

 
ส่วนท่ี 3 ค าช้ีแจง เน้นการวดัระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้บรกิารรา้นอาหาร 4Dinner 

ดงันัน้จงึขอใหท้่านระบุระดบัความพงึพอใจของท่านโดยใชเ้ครื่องหมาย  ขดีทบัคะแนนนัน้ 
ซึง่แบ่งการวดัออกเป็น 5 ระดบั ดงันี้ 
 

พงึพอใจมากทีสุ่ด         5    คะแนน 
พงึพอใจมาก  4    คะแนน 
พงึพอใจปานกลาง      3    คะแนน 
พงึพอใจน้อย               2    คะแนน 
พงึพอใจน้อยทีสุ่ด         1    คะแนน 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
ค าถาม ดา้นผลติภณัฑ ์                      ระดบัคะแนนความพงึ
พอใจ 
1.ความหลากหลายของรายการอาหารและเครือ่งดื่ม 5 4 3 2 1 
2.ปรมิาณอาหารในแต่ละจานเสริฟ์   5 4 3 2 1 
3.รสชาตอิาหารและเครือ่งดื่มทีท่างรา้นมใีหบ้รกิาร 5 4 3 2 1 
4.มกีารบรกิารทีร่วดเรว็และมอีธัยาศยั   5 4 3 2 1 
 
ค าถาม ดา้น Promotion              ระดบัคะแนน
ความพงึพอใจ 
5.รปูแบบการประชาสมัพนัธ ์   5 4 3 2 1 
6.กจิกรรมพเิศษในรายการ    5 4 3 2 1 
7.ราคาอาหารและเครือ่งดื่มเหมาะสม   5 4 3 2 1 
 
ค าถาม ดา้น Place           ระดบัคะแนนความพงึ
พอใจ 
8.มบีรรยากาศทีด่เีหมาะแก่การรบัประทานอาหาร 5 4 3 2 1 
9.บรรยากาศดา้นเสยีงภายในรา้นเหมาะสม  5 4 3 2 1 
10.เหมาะแก่การมาจดัเลีย้งและสรรสรรค์   5 4 3 2 1 
11.มพีืน้ทีร่บัรองในการจอดรถยนต์มากเพยีงพอ  5 4 3 2 1 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 

 
แผนผงัร้านอาหาร 4Dinner 
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ภาคผนวก ค 

 

ตารางผลการวิเคราะหข้์อมลู การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืก
เขา้รบับรกิารของผูบ้รโิภครา้นอาหาร 4Dinner จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการท าวจิยัทีค่รอบคลุมขอ้มลูใน 4 ส่วน คอื  
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 

รายการ ทัง้หมด จ านวน (คน) สดัส่วน (ร้อยละ) 
50 100.00 

เพศ ชาย 
หญงิ 

31 
19 

62 
38 

 
อายุ 

ต ่ากว่า 20 ปี 
21-30 ปี 
31-40 ปี 

มากกว่า 40 ปี 

6 
24 
12 
8 

12 
48 
24 
16 

สถานะภาพ โสด 
สมรส 

21 
29 

42 
58 

 
ระดบัการศึกษา 

มธัยมศกึษา หรอืเทยีบเท่า 
อนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่า 
ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่า 

สงูกว่าปรญิญาตร ี

6 
4 
32 
8 

12 
8 
64 
16 

 
 

อาชีพ 

นกัเรยีน / นกัศกึษา 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
คา้ขาย / ธุรกจิส่วนตวั 

ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

6 
22 
14 
8 

12 
44 
28 
16 

 
 

รายได้ต่อเดือน 

5000 – 15000 บาท 
15001 – 25000 บาท 
25001 – 35000 บาท 
มากกว่า 35000 บาท 

13 
28 
3 
8 

26 
56 
6 
16 



61 
 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 
รายการ 

 
ทัง้หมด 

จ านวน 
(คน) 

สดัส่วน 

(ร้อยละ) 

50 100.00 
ท่านใช้บริการร้านอาหารโดยเฉล่ีย
ประมาณก่ีครัง้สปัดาห์ 

1 – 2 ครัง้ 
3 – 4 ครัง้ 
5 - 7 ครัง้ 
มากกว่า 7 

2 
26 
19 
3 

4 
52 
38 
6 

ถ้าหากคณุต้องเลือกใช้บริการร้านอาหารท่ี
มีดนตรีสดกบัร้านอาหารท่ีไม่มีดนตรีสด
คณุจะร้านใด 

รา้นอาหารทีม่ดีนตรสีด 
รา้นอาหารทีไ่มม่ดีนตรี
สด 

39 
11 

78 
22 

เพลงประเภทใดท่ีคณุช่ืนชอบเป็นพิเศษใน
ร้านอาหาร 

Jazz 
Classic 
POP 

Acoustic 
Soft POP 

10 
4 
17 
15 
4 

20 
8 
34 
30 
8 

เวลาท่ีมาใช้บริการในร้านอาหารท่านมา
ครัง้ละก่ีคนโดยเฉล่ีย 

มาคนเดยีว 
2 – 3 คน 
4 – 5 คน 

มากกว่า 5 คน 

4 
19 
21 
6 

8 
38 
42 
12 

ถ้าตอนน้ีมีผลิตภณัฑใ์หม่คือไวน์คณุสนใจ
ท่ีจะลองด่ืมหรือไม่ 

สนใจ 
ไมส่นใจ 

37 
13 

74 
26 

ความถี่ในการด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ เดอืนละครัง้ 
1 – 3 ครัง้ ต่อเดอืน 
3 – 5 ครัง้ ต่อเดอืน 

ทุกวนั 

2 
14 
27 
7 

4 
28 
54 
14 

ถ้ามกีารเปิดขายผลิตภณัฑไ์วน์ท่ีร้าน 

4Dinner ในช่วงเวลากลางวนัคณุสนใจ
หรือไม่ 

เหน็ดว้ย 
ไมเ่หน็ดว้ย 

41 
9 

82 
18 
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ส่วนท่ี 3 ข้อมลูการใช้บริการร้านอาหาร 4Dinner 
รายการ ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

ความหลากหลายของรายการอาหารและเครื่องด่ืม 4.48 มคีวามพงึพอใจมาก 
ปริมาณอาหารในแต่ละจานเสิรฟ์ 4.08 มคีวามพงึพอใจมาก 
รสชาติอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีทางร้านมีให้บริการ 4.26 มคีวามพงึพอใจมาก 
มีการบริการท่ีรวดเรว็และมีอธัยาศยัดี 3.84 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
รปูแบบการประชาสมัพนัธ์ 3.44 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
กิจกรรมพิเศษในรายการ 3.72 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
ราคาอาหารและเครื่องด่ืมเหมาะสม 4.06 มคีวามพงึพอใจมาก 

สถานท่ีมีบรรยากาศท่ีดีเหมาะแก่การรบัประทาน
อาหาร 

4.10 มคีวามพงึพอใจมาก 

บรรยากาศด้านเสียงภายในร้านเหมาะสม 3.74 มคีวามพงึพอใจปาน
กลาง 

เหมาะแก่การมาจดัเล้ียงและสรรสรรค ์ 4.00 มคีวามพงึพอใจมาก 
มีพ้ืนท่ีรบัรองในการจอดรถยนตม์ากเพียงพอ 3.34 มคีวามพงึพอใจปาน

กลาง 
 
ส่วนท่ี 4 การรบัรู้และข้อเสนอแนะ 

นอกจากนี้กลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด ไดใ้หข้อ้คดิเหน็ต้องการใหร้าคาอาหารและเครื่องดื่มไม่
แพงด้านสถานที่จะต้องมคีวามสะอาดเป็นสิง่ส าคญัที่สุด รองลงมาเป็นด้านการบรกิารที่ดี
พนกังานยิม้แยม้เอาใจ มแีนวเพลงทีส่ามารถครอบคลุมลกูคา้ไดทุ้กวยั 
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ภาคผนวก ง 

 

การวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกกลยทุธใ์นระดบัองคก์ร  
 

ปัจจยั 
 

น ้าหนัก 
Competition 

Reduction Alliances 

Concentric or 
Related 

Diversification 

Complementary  
Strategic 
Alliance 

 
โอกาสความ
เป็นไปได้ของ
สถานการณ์
ปัจจบุนั 

 
 

0.25 

มีโอกาสเป็นไปได้สงู
เน่ืองจากสอดคล้องกบั

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน

ปัจจบุนั (4) 
=1 

มีโอกาสเป็นไปได้สงู มี
ปัจจยัทางด้านสถานท่ี
และ บคุลากรท่ีมี
คณุภาพ (4) 

= 1 

มีโอกาสเป็นไปได้
สงูสดุเน่ืองจาก

ปัจจบุนัมี
ผูป้ระกอบการ
ต้องการเข้ามา

ลงทุนในธรุกิจน้ีเป็น
จ านวนมาก (5) 

= 1.25 
 
 
โอกาสในการ

เพ่ิมผล
ประกอบการ 

 
 

0.3 

โอกาสเป็นไปได้สงู
เน่ืองจากธรุกิจยงัมีความ
แตกต่างไม่ต้องใช้ความรู้

ความช านาญ(4) 
=1.2 

มีโอกาสเป็นไปได้
สงูสดุเน่ืองจากเป็น
การกระจายรายได้ไป
ยงัธรุกิจท่ีเก่ียวข้อง
และธรุกิจยงัมีความ
แตกต่างจากร้านอ่ืน

อีกด้วย (5) 
=1.5 

มีโอกาสเป็นไปได้
สงูเน่ืองจากไม่ขาด

แคลนวตัถดิุบ(4) 
=1.2 

 
 
ด้านค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน 

 
 

0.15 

ใช้เงินลงทุนสงูในการ
ติดตัง้คอมพิวเตอร ์เพ่ือ
ตรวจสอบราคาและบอก
รายละเอียดสินค้า พร้อม

ทัง้เชค็สินค้าคงคลงั (2) 
=0.3 

ใช้งบประมาณระดบั
ปานกลางเน่ืองจาก

สามารถใช้ทรพัยากรท่ี
มีอยู่เดิมได้ควบคู่ไป
กบัการลงทุนด้าน

บคุลากร (3) 
=0.45 

ไม่ต้องใช้
งบประมาณเลย

เน่ืองจากไม่ต้องใช้
เงินลงทุนเพ่ิมเติม 

(5) 
=0.75 
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ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั 

 
 

0.3 

สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัในระดบั

ปานกลาง (3) 
=0.9 

เป็นไปได้ในระดบั
สงูสดุเน่ืองจากเป็น

การเพ่ิมความ
ได้เปรียบจากเดิมให้มี
สงูย่ิงขึ้นไปอีก และยงั
เป็นการลดความเส่ียง
ในเรื่องการเกบ็รกัษา 

(5) 
=1.5 

เป็นความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั

เน่ืองจากเน่ืองจาก
ท าให้ต้นทุนวตัถดิุบ

ลดลง(3) 
=0.9 

รวมคะแนน 1.0 3.4 4.45 4.1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

 
ประวติัผูศึ้กษา 

 
นาย ปุณยวจัน์ แอกทอง เกดิเมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ.2528 ส าเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ี คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการครวัและภตัตาคาร จากมหาวทิยาลยัดุสติธานี 
เมื่อปีการศึกษา 2551 และศึกษาต่อในระดบัปรญิญามหาบณัฑติ หลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2553 ปจัจุบนั
ด าเนินธุรกจิส่วนตวั 
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